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ABSTRAK –Teori Compressed Sensing (CS) telah digunakan untuk meningkatkan kualitas citra Synthetic aperture 
radar (SAR) yang mempunyai beberapa karakteristik seperti sinyal radar yang ditembakkan dengan daya besar, data 
mentah disimpan dengan jumlah yang besar dan munculnya permasalahan side lobes sehingga mengurangi kualitas dari 
citra pada metoda konvensional berbasis match filter. Compressed Sensing (CS) adalah sebuah paradigma baru untuk 
merekonstruksi sinyal/data dari jumlah sampling yang sedikit sehingga memperoleh hasil yang lebih efisien. CS dapat 
menghapus fungsi match filter, mengurangi laju akuisisi dan mengurangi sidelobe pada data SAR. Dalam penelitian ini, 
dibahas optimasi matriks pengukuran dengan menggunakan metode Gradient-Based Minimization yang dapat 
meningkatkan kualitas rekonstruksi dengan menurunkan nilai koherensi matriks pengukuran dan dilakukan simulasi 
pengolahan citra SAR buatan pada target jaang. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbaikan hasil rekonstruksi antara 
setelah dan sebelum optimasi matriks pengukuran kondisi noise-freedengan parameter PSNR sebesar 10 dB. Sedangkan 
pada kondisi noise, terjadi perbaikan nilai yang signifikan pada derau yang tinggi pada nilai SNR di bawah 30 dB. 

Kata kunci:Optimasi matrik pengukuran, Compressed Sensing, SAR, Gradient-Based Minimization 
 
ABSTRACT – Compressed Sensing (CS) theory has been used to improve the quality of synthetic aperture radar (SAR) 
image, which has several characteristics such as radar signal that is fired with huge power, the raw data stored in 
large quantities and there are the emergence of side lobe problems that reduce the image quality on the conventional 
method  based on match filter. CS is a new paradigm to reconstruct the SAR signal with a few numbers of samples 
without using the function of the match filter on SAR system and reduce sidelobes. This paper discussed the artificial 
simulated CS based SAR image processing on the selected sparse targets and optimization methods of measurement 
matrix using Gradient -Based Minimization that can improve the quality of reconstruction by lowering the value of a 
coherence measurement matrix. The results showed that there were improvements in the reconstruction results before 
and after optimization of the measurement matrix noise-free condition with the parameter PSNR of 10 dB. While the 
noise conditions, improvements of significant value in a high noise on SNR values below 30 dB. 

Keywords: Optimization, Measurement Matrix, Compressed Sensing, SAR, Gradient-Based Minimization 

1. PENDAHULUAN  
Synthetic aperture radar (SAR) adalah sebuah teknologi PJ yang dapat memproduksi citra dengan resolusi 

yang tinggi terhadap sebuah objek tanpa bergantung dengan waktu akuisisi, jarak dan cuaca. Hal itu 
menyebabkan tingginya laju akuisisi, besarnya volume data mentah, besarnya daya yang harus digunakan 
dan dibutuhkannya filter yang cocok (Match Filter). (Cumming dan Wong, 2005; Curlander dan 
McDonough, 1991).Sebagian besar citra SAR memiliki karakteristik jarang atau dapat dilakukan kompresi 
pada basis tertentu. Oleh karena itu, permasalahan pencitraan SAR sangat mungkin diatasi dengan 
mengunakan metode Compressed sensing (CS). CS adalah sebuah paradigma baru dalam pengolahan sinyal, 
sampling dan penginderaan yang saat ini sedang berkembang pesat yang mampu menjawab permasalahan 
tersebut. Metode CS memungkinkan rekonstruksi secara baik suatu sinyal pantul SAR hanya dari sejumlah 
kecil dari samplingnya dibawah syarat Shannon-Nyquist. (Candes dkk., 2006; Candes dan Tao, 2006) 

Terdapat 3 tahap framework untuk melakukan metode CS yaitu pertama, menemukan sifat kejarangan 
dari sinyal, kemudian membuat matriks pengukuran dengan jumlah sampling rendah dan terakhir 
menggunakan algoritma CS untuk merekonstruksi sinyal tersebut(Candes dan Wakin, 2008).(Baraniuk dan 
Steeghs, 2007) melakukan penelitian penerapan CS pada sinyal SAR . 

Meskipun kejarangan adalah persyaratan penting, tapi itu tidak cukup untuk keberhasilan rekonstruksi 
sinyal. Sejauh ini, para peneliti menyadari bahwa untuk mencapai rekonstruksi yang stabil, Φ disyaratkan 
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untuk memiliki sifat tertentu yaitu terkait mutual coherence. Matriks pengukuran Φ harus memiliki sifat 
incoherent dengan matriks sparsity Ψ. Artinya, harus ada kolerasi antara setiap perbedaan pasangan kedua 
matriks ini yang mendekati matriks orthogonalnya. Dapat direpresentasikan dimana  D adalah mutual 
coherence dari matriks pengukuran Φ dan matriks sparsity Ψ, dimana D = ΦΨ. Semakin besar perbedaan 
basis antara matriks D, semakin kecilnya tingkat mutual coherence-nya. Artinya, semakin kecil tingkat 
mutual coherence, maka akan semakin tinggi kualitas rekonstruksi sinyal asli(Abolghasemi dkk., 2012). 

Pada penelitian ini, akan dilakukan sebuah optimasi matriks pengukuran Φ, dengan menggunakan metode 
gradient-based untuk mengurangi tingkat mutual coherence pada matriks D, sehingga meningkatkan kualitas 
rekonstruksi pada pencitraan data SARdengan menggunakan parameter RMSE dan PSNR. 

2. SYNTHETIC APERTURE RADAR DENGAN COMPRESSED SENSING 
2.1 Model Sinyal SAR 

Citra SAR dapat dihasilkan dengan mengolah sinyal pantulan dari target pada arah range dan azimuth 
(cross range). Koordinat arah range diperoleh dengan kompresi pulsa (pulse compression) dari sinyal chirp, 
sedangkan koordinat arah azimuth diterima melalui antena SAR yang dibentuk oleh gerakan platform. 
Resolusi range ditentukan oleh lebar bandwidth dari sinyal, sedangkan panjang antena radar menentukan 
resolusi pada arah azimuth dari sebuah citra. Jadi, semakin panjang antena, semakin tinggi resolusi dari arah 
ini.(Cumming dan Wong, 2005; Wang, 2008) 

Sinyal pantul radar yang diterima oleh antenna SAR adalah sinyal satu dimensi, berupa tegangan dengan 
fungsi waktu pada arah range. Tiap sinyal yang diterima merepresentasikan echo dari target di permukaan 
bumi setiap periode pulse pada arah range. Sinyal pantul (echo) dari suatu objek target dengan jumlah  
dengan koefisien reflektifitas pada jarak range merupakan penjumlahan dari sinyal pantulyang 
mengalami ketertundaan (delay) . Untuk menjadikan sinyalSAR menjadi sinyal dua dimensi, sinyal radar 
satu dimensi pada arah range direkam kemudian dikumpulkan sejalan dengan arah pergerakan antena (arah 
azimuth).Posisi radar didefinisikan searah path penerbangan atau axis  dengan index  dengan = 1, … , . 
Di mana,  adalah jumlah keseluruhan sampling arah azimuth sepanjang aperture sintetis . Maka, sinyal 
dapat didefinisikan dalam bentuk diskret: 

 

( , ) = ∑ ω e .......................................................................................................(1) 
 

Di mana = − dan ( , ) =  −4 + − , = 2 ⁄  
adalah waktu delay echo untuk setiap target,  koefisien reflected pada lokasi radar  dan  adalah jarak 
(range) antara sistem radar pada ketinggian ℎ dan tiap target pada posisi( , ), sehingga dapat 
diformulasikan dengan rumus berikut: 

 

R = η − y + (h + (X + x ) )……………………….………………………………………………….………….(2) 

2.2 Model linear pengukuran SAR 
Pemodelan sinyal SAR secara linear untuk mendapatkan target sparse pada domain tertentu atau dengan 

basis matriks tertentu yang dibentuk dari reflected signal dari target tersebut. Diasumsikan sebuah koefisien 
reflected  ∈  ℂ ( =   )adalah nilai koefisien dari sebuah target radar dengan panjang koefisien 
sejumlah  non-zero di mana ≪ ,   merupakan jumlah sampling pada arah azimuth dan  adalah 
jumlah sampling pada arah range. Koefisien σ menunjukkan magnitude dari reflected signal. Persamaan 
vektor  sinyal echo SAR di atas dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan model linear seperti di 
bawah ini(Weidkk., 2010). 

 
S = Ψ α +  ……………………….……………………….……………………….……………………….………………………(3) 

 
DimanaΨ = [Ψ , Ψ , … , Ψ ] , Ψ ( , ) = ω e ( , ), i = 1,2, . . . ,   (Indeks sejumlah target ), 
= 1,2, . . . , , = 1,2, . . . ,  
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2.3 Model Sampling Rendah dan Rekonstruksi pada SAR 
Sampling rendah pada sinyal SAR diformulasikan seperti pemodelan matriks pengukuran pada teori 

compressed sensing(Candes dkk., 2006)yaitu: 
 

= ΦS = Φ Ψ α + ……………………….……………………….……………………….……………………….………(4) 
 

Dimana, Φ adalah matriks pengukurandengan yang berukuran  x , dan S  adalah representasi sinyal 
SAR.Tantangan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana merekonstruksi target α dengan informasi yang 
terbatas y menggunakan algoritma basis pursuit(Candes dan Tao, 2006; Donoho, 2006), greedy 
pursuit(Donoho, 2006; Tropp dan Gilbert, 2007)atau bayesian compressive sensing(Jidkk., 2008). 

3. OPTIMASI MATRIKS PENGUKURAN 
3.1 Mutual Coherence 

Koherensi menggambarkan tingkat keserupaan kedua komponen dari matriks pengukuranΦ dan matriks 
sparsityΨ, dimana = ΦΨ. Matrik pengukuranΦ harus memiliki sifat incoherent dengan Ψ. Artinya, harus 
ada kolerasi antara setiap perbedaan pasangan kedua matriks ini yang mendekati matriks orthogonalnya. 
Semakin besar perbedaan basis antara matriks , semakin kecilnya tingkat mutual coherence-nya. Artinya, 
semakin kecil tingkat mutual coherence, maka akan semakin tinggi kualitas rekonstruksi sinyal 
asli(Abolghasemi dkk., 2012). 

Pengukuran koherensi yang baik antara kedua matriks tersebut dapat diperoleh dengan mengacu pada 
definisi mutual coherence(Donoho dan Elad, 2003; Donoho dan Stark, 1989) yang telah disampaikan oleh 
percobaan Elad(Elad, 2007) yang mana: 

 

μ ( ) = , , ‖ ‖  ⋅
……………………….……………………….……………………….…………………..(5) 

 
Dimana,  dan  adalah basis elemen-elemen dari kolom matriks  dengan memenuhi syarat: 
 
1

√
≤  μ(Φ, Ψ) ≤ 1……………………….……………………….……………………….……………………….……………(6) 

 
Nilai koherensiμkecil jika keduanya berbeda dan akan bernilai satu jika keduanya identik. 
 

3.2 Metode Gradient-Based Minimization 
MatrikD yang diinginkan memiliki μ  yang bernilai kecil. Penjelasan lain mengenai μ  yaitu dapat 

diperoleh dengan mengacu pada Gram matrixG = , yang mana adalah normalisasi kolom matrik 
.Matrik G yang diharapkan memiliki nilai absolut dari elemen off-diagonal yang mendekati nol dan elemen 

diagonal yang sama dengan satu, atau dengan kata lain bahwa Gram matriks mendekati dengan matriks 
identitas. Metode meminimalkan perbedaan antara Gram matrix dan matriks identitas dituliskan sebagai 
berikut : 

 
‖ − ‖ ……………………….……………………….……………………….……(7) 

 
Di mana,  ‖∘‖  menandakan Frobenius norm dan  adalah matriks identitas. Metode (Abolghasemi dkk., 

2012)mampu untuk mengurangi tingkat koherensi dari matriksΦ. Namun, pada penelitian lebih lanjut 
mengungkapkan bahwa matriks identitas di dalam tujuan Persamaan (7) memiliki kendala yang sangat ketat, 
dan Gram matrix dapat dikatakan sama dengan  jika matriks elemennya = . Di mana  adalah jumlah 
elemen baris dari matriks  dan  adalah jumlah elemen baris dari kolomnya. 

Pada penelitian(Donoho dan Stark, 1989) menjelaskan bahwa untuk mengoptimasi matriksΦ, tidak harus 
ada hubungannya dengan matriks identitas, tapi dengan melakukan update di dalam matriks Φ dengan suatu 
algoritma.Dalam penelitian lainnya, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan nilai koherensi yang kecil harus 
berdasarkan dari equiangular tight frame (ETF) design. Yang merupakan special-type dari Grassmannian 
frames. Tight frame merupakan generalisasi dari basis orthonormal. Di dalam basis orthonormal, semua 
vektor memiliki unit norm dan mereka saling tegak lurus satu sama lain. Setiap orthonormal basis 
merupakan equiangular dan menyebabkan setiap pasangan vektor yang berbeda memiliki inner product 
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yang bernilai zero(Donoho dan Elad, 2003; Elad, 2007). Perlu dicacat bahwa, kemungkinan terkecil absolut 
inner product dengan <  untuk setiap pasangan vektor dalam equiangular tight frame adalah 

 

=
( )

……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….(8) 

 
Di mana,  adalah jumlah baris dari matriks  dan  adalah jumlah kolom dari matriks . Persamaan 

(12) juga menunjukkan bahwa capaian mutual coherence dari matriks . Artinya, matriks  dapat dikatakan 
equiangular tight frame (ETF) jika gram matrix-nya memiliki elemen diagonal dan off-diagonal sama 
dengan 

 

= ± ( ) , ≠

1, ℎ
……………………….……………………….……………………….……………………….(9) 

 
Permasalahnya adalah di mana untuk mendapatkan measurement matriksΦ yang memiliki nilai koherensi 

yang kecil pada dimensinya <  dengan matriks Ψ yang tetap, nilai matriksnya harus mendekati kondisi 
ETF. Dalam matematisnya, nilai matriks = ΦΨ harus memenuhi syarat ETF dengan nilai minimum 
sebanyak . 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal tersulit adalah tidak adanya yang bisa menjamin bahwa untuk 
menemukan matriks Φ yang nantinya untuk menemukan matriks  dengan dengan nilai koherensinya sama 
dengan . “It is not always possible to find a matrixΦ with a Gram matrix lying in the set ℋ ”(Donoho 
dan Stark, 1989). Artinya, sangat sulit untuk menemukan matriks , dimana =  yang nilai 
koherensinya mendekati bentuk ideal ETF (matriks ℋ ). Hal itu sebabkan karena 2 alasan: 1. Berhadapan 
dengan dimensi yang berubah-ubah dan tidak selalu ≤ ( + 1)/2. Kemudian2. Terkendala oleh matriks 
Ψ yang bernilai tetap(Donoho dan Stark, 1989). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa, untuk 
mengoptimalkan matriks Φ dan memiliki Gram matrix yang serupa matriksideal ETF maka syarat nilai 
threshold-nya harus ≥ . 

Untuk menemukan solusi alternatif dari matriks  hingga mendekati batas ideal ETF (matriks ), dalam 
penelitian(Donoho dan Stark, 1989), mendefinisikan solusi minimization problem yaitu: 

 

∈ℋ Ψ Φ ΦΨ − ……………………….……………………….……………………….……………………….……(10) 
 

Metode untuk menemukan matriks dengan koherensi yang kecil dapat dicari dengan menggunakan 
pendekatan  sebagai variabel bebas (yang dapat diubah-ubah). Kemudian langkah selanjutnya adalah 
menggunakan algoritma alternating minimization untuk menemukan Φ yang diinginkan (mutual coherence-
nya kecil) dengan cara melakukan update terhadap matriks Φ dan matriks  seperti yang dijelaskan pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Algoritma Gradient-Based Minimization 

 Updating matrixΦ 
Dibentuk persamaan matriks Φ dengan metode gradient descent untuk melakukan minimize dari 

Persamaan (3.9) yang memiliki matriks  bernilai tetap, yaitu: 
 

= Ψ Φ ΦΨ −  ……………………….……………………….……………………….……………………….(11) 
 

Untuk menerapkan metode ini untuk semua elemen matriks Φ, dilakukan pencarian gradient dari 
matriks Φ di mana matriks  bernilai tetap, persamaannya yaitu: 

 
= {(Ψ Φ ΦΨ − ) (Ψ Φ ΦΨ − )} ……………………….……………………….………………(12) 

 
Di mana, {. } adalah fungsi matriks trace operation. Kemudian persamaan (12) disederhanakan 
menjadi: 
 

= 4ΦΨ(Ψ Φ ΦΨ − )Ψ  ……………………….……………………….……………………….………………(13) 
 

Persamaan dalam bentuk iterasi yaitu: 
 

Φ( ) = Φ( ) − Φ( )Ψ(Ψ Φ Φ Ψ − )Ψ ……………………….……………………….………………(14) 
 

Di mana   adalah jumlah iterasi dan = 4 , yang berupa vektor scalar yang bernilai tetap. Setelah 
melakukan update terhadap matriks Φ, langkah selanjutnya adalah melakukan update terhadap matriks 

. 
 Updating matrix  

Untuk memiliki nilai koheren yang kecil antara matriks Φ dan matriks Ψ, diberlakukannya upper 
limit pada elemen dari off-diagonal matriks (Ψ Φ ΦΨ). Hal ini dilakukan ketika melakukan update 
terhadap matriks , berdasarkan pada threshold  yang ditentukan. Pada kenyataannya, matriks  yang 
paling dekat dengan matriks (Ψ Φ ΦΨ), dalam istilah frobenius norm, memiliki pola signum yang 
serupa. Solusinya dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai matriks yang memiliki elemen diagonal 
dan off-diagonal-nya yaitu (Abolghasemidkk., 2012):  
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∀ , ≠ ∶ ℎ =
, ≠

⋅ ( ), ℎ ……………………….……………………….……………………(15) 

 
Di mana,  adalah elemen-elemen baris dan kolom dari matriks = Ψ Φ ΦΨ dan  adalah 

mutual coherence yang diinginkan yang dapat didefinisikan sendiri. Seperti pada metode element-
wishscheme, pada updating matriks  menjamin bahwa pada proses updating matriks  Φ yang 
selanjutnya, elemen dengan koherensinya bernilai tinggi, akan secara intensif dibatasi (Abolghasemi 
dkk., 2012). 

 
4. ANALISIS DAN HASIL 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data mentah SAR buatan dari sebuah target jarang 
sebanyak = 5titik dengan dimensi 31x31 pixel. Citra ini merepresentasikan target yang ingin ditangkap 
oleh sensor SAR dan satu pixel mewakili satu meter luas permukaan dalam domain spatial. Sehingga 
menghasilkan data mentah yang mendekati hasil yang ditangkap oleh sensor SAR dengan dimensi  x  
sama dengan 96 x 126, di mana,  adalah panjang sinyal di arah azimuth sepanjang aperture sintetis  dan 

 adalah panjang sinyal yang diterima pada arah range. Kemudian dilakukan pengukuran matriks dengan 
Φ random Gaussian dengan variasi jumlah sampling ( ) antara33 sampai 37.  

Terdapat 3 eksperimen untuk membuktikan efektifitas dari metoda diatas dengan alat ukur kualitatif 
berupa hasil citra dan kuantitatif berupa RMSE dan PSNR yaitu: (1) Perbandingan hasil rekonstruksi citra 
pada sebelum dan setelah optimasi pada kondisi target citra tanpa derau (noise free) dan kondisi derau 
dengan variasi nilai SNR (5 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB dan 40 dB). (2) Ratio Kompresi dari hasil rata-rata 
sampling (  = 33~47). (3) Perbandingan antara metode konventional SAR (RDA) dengan full sampling, 
metode CS sebelum dan setelah optimasi pada kondisi tanpa derau. 

Pada metode optimasi terhadap measurement matrix Φ, (Abolghasemi dkk., 2012). melakukan updating 
matriks Φ danupdating matriks , nilai yang ditetapkan dari distribusi off-diagonal element ( ) yang harus 
memenuhi syarat ETF ( ) yang mana ≥  di mana, nilai ditetapkan dari Persamaan (8) 

Nilai  diperoleh dari perhitungan dimensi matriks , di mana matriks = ΦΨ. Jika matriks Ψ 
berdimensi tetap, yaitu  12096 x 961 pada penelitian (Arief dkk., 2015), maka variabel yang dapat diubah 
yaitu jumlah sampling pada measurement matrix Φ. Diambil salah satu -sampling dari data yang diuji 
yaitu = 39 untuk mencari dimensi dari matriks , yang mana setelah dikalkulasi, matriks  memiliki 
dimensi 40 x 961. Kemudian dilakukan perhitungan dalam Persamaan (6), yaitu: = 0,16. Artinya, nilai 
threshold dari distribusi off-diagonal element ( ) harus memenuhi syarat ≥ . Dalam penelitian ini, 
diambil threshold sebesar 0.2. 

Di bawah ini diperoleh beberapa hasil penelitian dari beberapa eksperimen sebagai berikut: 
 Target Citra dengan Noise-Free 
Citra hasil rekonstruksi tanpa optimasi denganjumlah sampling rendah ( = 34) belum dapat 

menghasilkan citra yang eksak atau mendekati dengan citra aslinya. Namun, jika setelah dioptimasi, citra 
hasil rekonstruksi bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan sebelum optimasi, seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 2.  

Kemudian, jumlah sampling pada kondisi = 39 dan pada kondisi sampling yang tinggi = 47, citra 
hasil rekonstruksi tanpa optimasi, dapat menghasilkan citra yang eksak atau mendekati dengan citra aslinya 
dan jika setelah dioptimasi pun, hasilnya menjadi lebih baik (walaupun sedikit terlihat secara kualitatif) 
seperti yang ditampilkan pada Gambar 3(b) dan 3(c).  
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Gambar 2. Hasil Pengujian Kualitatif Rekonstruksi Citra tanpa Derau 
 

(a) (b) 
Gambar3. HasilPengujianKuantitatif (a) RMSE dan (b) PSNR dalam [dB] TerhadapJumlah Sampling tanpa Derau 

 
Alat ukur yang digunakan selanjutnya adalah RMSE dan PSNR untuk mengukur perbandingan kualitas 

citra asli dan hasil rekonstruksi yang dihasilkan ditampilkan pada gambar 3.Hasil menunjukkan bahwa 
metode optimasi measurement matrix lebih baik daripada sebelum optimasi. Perbaikan hasil rekonstruksi 
setelah optimasi terjadi pada jumlah sampling ≤ 38ditunjukkan dengan nilai RMSE dan PSNR dari 
rekonstruksi yang dihasilkan terhadap citra setelah dioptimasi lebih baik dibandingkan sebelum optimasi. 

 
 Target Citra denganDerau 
Dalam eksperimen ini, dilakukan penelitian target citra SAR pada kondisi SNRdengan variasi 5, 10,20, 

30 dan 40 dB dengan jumlah sampling tetap, yaitu diambil sampling = 47. Hasil menunjukkan bahwa 
semakin rendah nilai derau semakin meningkatnya kualitas rekonstruksi citra. Citra terekonstruksi dari sinyal 
dengan SNR 5dB (Gambar 4a-atas) tanpa optimasi tidak dapat direkonstruksi citra dengan baik, sedangkan 
hasil rekonstruksi citra setelah optimasi (Gambar 4a-bawah) menghasilkan kualitas yang lebih baik. 
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Gambar 4. Hasil Pengujian Kualitatif Rekonstruksi Citra (Noise) 

 

(a) (b) 
Gambar5. HasilPengujianKuantitatif (a) RMSE dan (b) PSNR dalam [dB] TerhadapDerau dengan 5-40dB 

 
Nilai RMSEdan PSNR pada Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai dari SNR maka akan 

semakin berkurangnya error (RMSE) dan semakin tingginya nilai PSNR yang diperoleh. Hasil rekonstruksi 
dengan metode optimasi measurement matrix menunjukkan perbaikan nilai yang signifikan pada derau yang 
tinggi ( < 30 ). Tetapi sedikit perbaikan nilai pada derau yang rendah ( > 30 ). 

 
 Ratio Kompresi 
Pada eksperimen ini dilakukan perhitungan tingkat ratio terhadap proses sampling yang telah dioptimasi. 

Dimana, ukuran citra hasil kompresi yang digunakan adalah banyaknya sampel ( ) yang sudah diambil, 
yaitu dengan range antara = 33 sampai = 47 dan ukuran citra semula merupakan panjang sinyal ( ) 
pada target SAR buatan yaitu dengan dimensi pada arah azimuth dan range yaitu 96 x 126 pixel atau 12096 
pixel yang ditampilkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Ratio Kompresi dari Jumlah Sampling pada k=5 

Jumlah 
Sampling 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Ratio 
Kompresi 

0.27
% 

0.28
% 

0.29
% 

0.30
% 

0.31
% 

0.31
% 

0.32
% 

0.33
% 

0.34
% 

0.35
% 

0.36
% 

0.36
% 

0.37
% 

0.38
% 

0.39
% 

 
Didapatkan hasil yaitu Perhitungan rata-rata sampling yaitu: = × 100% = 0.330688% ≈

0.33%, hal ini membuktikan dua hal, yaitu: (1) CS melakukan sampling pada sinyal dengan tingkat jauh di 
bawah Nyquist-rate, yang mana sinyal yang di-sampling tidak harus dua kali panjang sinyal dan mampu 
menjawab permasalahan tersebut. (2) Hasil ratio sebesar0.33% pada jumlah target = 5, menunjukan 
bahwa dengan melakukan sampling ( ) sangat rendah dari jumlah panjang sinyal ( ) atau dapat dikatakan 
ratio kompresi yang sangat tinggi, CS mampu melakukan rekonstruksi secara eksak. 
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 Perbandingandengan RDA 
Pada eksperimen ini, dilakukan perbandingan hasil rekonstruksi antara kompresi conventional yaitu RDA, 

metode sebelum dan sesudah optimasi. Perbandingan dilakukan dengan parameter kualitatif yaitu seperti 
yang ditampilkan pada Gambar6dan perbandingan dengan parameter kuantitatif ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

 
Gambar 6. Gambar Perbandingan Antara Metode (a) RDA (b) CS Sebelum Optimasi, (c) CS Sesudah Optimasi 

 
Tabel 2 Perbandingan Nilai dengan RDA 

Parameter RDA SebelumOptimasi SetelahOptimasi 

RMSE 0.2251 0.1587 0.0409 

PSNR [dB] 27.3239 37.476 49.7647 

 
Dari hasil eksperimen terlihat bahwa pada metode RDA dengan full-sampling pada Gambar 6aterlihat 

adanya side lobe pada rekonstruksi target titik. Hal ini membuktikan bahwa metode full-sampling yang 
dilakukan pada RDA belum tentu dapat melakukan rekonstruksi secara eksak. Kemudian, jika dibandingkan 
dengan metode CS dengan algoritma Basis Pursuit, hanya dengan mengambil sampling sebanyak = 37, 
tanpa optimasi menghasilkan rekonstruksi yang baik walau terlihat beberapa titik titik yang tidak diinginkan 
seperti pada gambar 6b. Gambar 6c menunjukkan hasil rekonstruksi sesudah optimasi dengan hasil 
rekonstruksi yang lebih baik. 

5. KESIMPULAN 
Setelah melakukan eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa hasil rekonstruksi dengan metode optimasi 

matrik pengukuran dapat menunjukkan perbaikan nilai yang signifikan pada derau yang tinggi (SNR <
30 ). Tetapi sedikit perbaikan nilai pada derau yang rendah (SNR > 30 ). Hasil Ratio kompresi pada 
percobaan ini pada pada target dengan jumlah K = 5non zero sebesar 0.33 atau dapat dikatakan memiliki 
tingkat ratio kompresi yang sangat tinggi. Walupun begitu, metode CS masih mampu melakukan 
rekonstruksi secara eksak. Dengan melakukan optimasi terhadap matriks pengukuran, hasil rekonstruksi 
yang lebih baik dapat diperoleh dibandingkan tanpa optimasi dengan parameter PSNR yang lebih tinggi dan 
RMSE yang lebih kecil. Kemudian, perbandingan hasil rekonstruksi dengan metode CS lebih baik 
dibandingkan dengan metode RDA. Hal ini membuktikan bahwametode CS teroptimasi pada data SAR 
mampu menghasilkan kualitas citra yang jauh lebih baik dibandingkan metode RDA dan tanpa 
optimasisertadapat menjawab permasalahan yang ada pada teknologi SAR, seperti dapat mengurangi 
bandwidth ADC, mengurangi efek sidelobe pada pencitraan radar, dapat menghemat daya dan komponen 
onboad sebuah sistem radar dan volume data yang berisikan sinyal SAR menjadi kecil. 
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ABSTRAK –Kualitas data penginderaan jauh udara kemungkinan dipengaruhi oleh kualitas sistem akuisisinya. Lapan 
Surveillance Aircraft (LSA) merupakan pesawat yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN yang 
mempunyai fungsi untuk pengamatan. Pengamatan yang pernah dilakukan LSA adalah mengenai pengamatan wilayah 
pesisir, perkotaan, dan lahan pertanian. LSA membawa muatan berupa kamera Tetracam yang mempunyai tiga kanal 
(merah, hijau, dan inframerah dekat) dan telah dilakukan dua kali terbang. Pengamatan pertama dilakukan pada tahun 
2014 dengan sistem kontrol autopilot dan pengamatan kedua dilakukan pada tahun 2015 dengan sistem kontrol manual. 
Dalam kedua pengamatan tersebut terjadi perbedaan di mana pada mode autopilot pesawat dalam kondisi stabil dan 
pada mode manual pesawat dalam kondisi kurang stabil dikarenakan pengendalian oleh pilot. Tujuan dari penelitian ini 
adalahmembandingkan kualitas informasi hasil akuisisi terbang pada sistem kontrol manual dengan autopilot dalam segi 
geometrik dan radiometrik. Pada penelitian dapatdisimpulkan bahwa terdapat perbedaan kualitas informasi dalam segi 
geometrikantara kedua sistem kontrol karena adanya foto-foto oblique yang cukup banyak pada kontrol manual akan 
tetapi tidak pada sistem autopilot namun pada segi radiometrik tidak terlalu terjadi banyak perbedaan kualitas informasi. 

Kata kunci:LSA, penginderaan jauh udara, sistem kontrol autopilot, sistem kontrol manual, geometrik, radiometrik 

ABSTRACT –Aerial remote sensing data quality possibility influenced by quality of the acquitition system LAPAN 
Surveillance Aircraft (LSA) is an aircraft owned by LAPAN Aeronautic Technology Centerthat have a function for 
surveillance likefor coastal, urban, and agricultural. LSA has been flight twice with carrying a Tetracam camera which 
has three channels (red, green, and near infrared). The first flight made in 2014 with autopilot control system and the 
second flight made in 2015 withmanual control system. There is a difference between these flight, which in autopilot 
mode, the aircraftwas in stable condition but in manual mode the aircraft in less stable condition due to pilot control. 
The purpose of this study was to compare the quality of the flight information acquisition results between the manual 
and autopilot control system in terms of geometric and radiometric. In this study it can be concluded there is difference 
in terms of geometric quality information between the two control systems cause the oblique photos are pretty much on 
manual control but not on autopilot, but in terms of radiometric, there are less differences in the quality of the 
information. 

Keywords: LSA, aerial remote sensing, autopilot control system, manual control system, geometric, radiometric 

1. PENDAHULUAN  
LAPAN Surveillance Aircraft (LSA) merupakan program dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional dalam pengembangan pesawat berawak dengan kapasitas kecil yang digunakan untuk kegiatan 
pengamatan (Kushardono dkk., 2014) Salah satu pengamatan yang pernah dilakukan adalah mengenai 
pengamatan lahan pertanian di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pengamatan lahan pertanian ini 
pernah dilakukan pada bulan September 2014 dan pada bulan November 2015. Dalam pengamatan ini LSA 
membawa beberapa jenis pengindera seperti kamera DSLR, kamera poket, kamera pushbroom, dan kamera 
multispektral. Kamera multispektral yang dipasang mempunyai 3 kanal, yaitu kanal merah, hijau, dan 
inframerah dekat (Chulafak dkk., 2015). 

LSA merupakan pesawat terbang yang masuk kategori motorized grider yang merupakan kategori 
pesawat sayap tetap yang dapat terbang dengan atau tanpa menggunakan daya dorong yang dihasilkan oleh 
mesin pesawatt (Tahir dan Jayani, 2015). LSA dapat diterbangkan dengan membawa muatan seberat 70 kg 
pada setiap sayap di mana terdapat sebuah mounting untuk menempatkan muatan di bawah badan pesawat 
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dan dua buah di setiap sayap  (Musyarofah dkk., 2012; Soleh dkk., 2013). Dengan kemampuan membawa 
beban muatan tersebut, LSA tentunya dapat digunakan untuk membawa muatan selain pengindera RGB 
seperti Lidar dan SAR seperti halnya yang dapat dibawa pada pesawat ringan lain (Chazette dkk, 2007). 
Spesifikasi dari LSA seperti terlihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.Spesifikasi LSA (Soleh dan Arief, 2014) 
 

Spesifikasi Satuan 

Total Lenght 
Total Height 

8.52 m 
2.45 m 

Wing span 18 m 

Max payload weight under each wing 70 kg 

Max baggage weight 20 kg 

Velocity 36.11 m/s 

Operating altitude 400 m – 2000 m 

Max. Range 1300 km 
 
Sistem kontrol terbang suatu pesawat terdapat bermacam-macam. Sistem kontrol ini bertanggung jawab 

terhadap tinggi dan posisi terbang suatu pesawat (Garg dkk., 2013). Ketika suatu pesawat merubah 
ketinggian ataupun posisinya maka akan mengubah satu atau lebih sumbu rotasinya seperti terlihat pada 
Gambar 1. 

 
Gambar 1. Kontrol pesawat, pergerakan, rotasi sumbu, dan tipe stabilitas 

(Sumber: Garg dkk., 2013) 
 

Jenis sistem kontrol yang pertama adalah mekanik, di mana dalam sistem ini peralatan kontrol dengan 
pilot dihubungkan langsung dengan permukaan kontrol dari pesawat menggunakan rods, levers, kabel, dan 
pulleys. Keterbatasan dari sistem ini adalah kompleksitas dan beratnya bertambah seiring dengan ukuran dan 
kemampuan dari pesawat. Sistem kontrol yang kedua adalah sistem kontrol hidro-mekanik di mana dalam 
sistem ini mengaplikasikan kekuatan hidrolik. Sistem kontrol yang ketiga adalah sistem fly-by-wire di mana 
sistem kontrol digantikan dengan antarmuka elektronik (Garg dkk., 2013). 

Data yang diperoleh dari pengamatan pada tahun 2014 dan 2015 pada dasarnya merupakan sama-sama 
data pengamatan mengenai lahan pertanian di Kabupaten Subang, namun terdapat perbedaan dari kedua hasil 
terbang tersebut, yakni sistem kontrol yang digunakan. Pada pengamatan yang dilaksanakan pada tahun 
2014, sistem kontrol yang digunakan adalah sistem otomatis sedangkan pada pengamatan yang dilaksanakan 
pada tahun 2015 menggunakan sistem kontrol manual / mekanik. Penggunaan sistem kontrol manual 
tentunya juga sangat tergantung dengan kemampuan pilot dalam mengendalikan pesawat di mana terdapat 



Seminar Nasional Penginderaan Jauh -2016 

-13- 
 

berbagai pengaruh dari lingkungan terbang misalnya dari angin. Pengaruh angin seperti headwind, tailwind, 
dan crosswind dapat mempengaruhi lintasan dari pesawat, mengganggu kemampuan kontrol pesawat serta 
dapat mengakibatkan stall (Crump dkk., 2002). Dengan adanya hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membandingkan  kualitas informasi hasil akuisisi terbangpada sistem kontrol manual dengan 
autopilot baik pada segi geometrik maupun radiometrik. 

2. METODE 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data foto udara hasil akuisisi pada tahun 2014 dengan  

dengan tahun 2015 wilayah Subang. Perbandingan antara kedua akuisisi yang digunakan dalam penelitian ini 
seperti terlihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.Perbandingan Akuisisi LSA 2014 dan 2015 

 
Karakteristik 2014 2015 

Pengindera 
Waktu pengambilan 

Tetracam ADC 
19 September 2014 

Tetracam ADC 
24 November 2015 

Jumlah Foto 1031 foto 2105 foto 

Arah terbang Barat – Timur Utara – Selatan 

Rentang waktu pengambilan 01:37:30.00 - 
04:12:25.00 UTC 

00:11:57.00 - 
05:19:31.00 UTC 

Lokasi bandara/lanud Kalijati, Subang Curug, Tangerang 

Sistem kontrol Otomatis Manual 
 
Kedua hasil akusisi merupakan data multispektral yang terbentuk dalam format Bayer Filter. Bayer Filter 

merupakan salah satu Color Filter Array (CFA) yang terbentuk dari suatu susunan filter kanal merah, hijau, 
dan biru yang ditempatkan pada tiap-tiap lokasi spasial di mana terdapat dua filter hijau untuk setiap filter 
biru dan merah (Bayer, 1976; Hubel, 2004). Diagram alir penelitian serta pengolahan data seperti pada 
Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram alir penelitian 

3. HASILDAN PEMBAHASAN  

Kedua hasil akuisisi mempunyai arah terbang yang berbeda, pada tahun 2014 mempunyai arah terbang 
barat-timur dan pesawat terbang dari Kalijati, Subang, sedangkan pada tahun 2015 mempunyai arah terbang 
utara-selatan dan pesawat terbang dari Curug, Tangerang. Perbandingan lintasan terbang kedua akuisisi 
seperti terlihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Perbandingan jalur terbang LSA. (atas) Jalur terbang LSA tahun 2014, dan 

(bawah) Jalur terbang LSA tahun 2015 
(Sumber: Data yang diolah) 

 
Jumlah foto yang diambil pada tahun 2015 lebih banyak daripada tahun 2014 seperti terlihat pada Tabel 

2, namun sebagian besar foto tidak digunakan karena sebagian foto merupakan hasil pengambilan di luar 
lokasi pengamatan yang terletak di antara landas pacu hingga lokasi pengamatan. Setelah foto dari landas 
pacu hingga lokasi pengamatan dihilangkan maka jumlah foto yang dipergunakan pada tahun 2014 sekitar 
900 foto dan pada tahun 2015 sekitar 1400 foto. Rentang waktu foto yang dipergunakan pada tahun 2014 
menjadi antara 01:37:30.00 - 03:55:48.00 UTC sedangkan pada tahun 2015 antara 01:53:55.00 - 04:13:49.00 
UTC.  

Perbandingan antara hasil pengambilan foto udara dengan sistem kontrol pesawat secara manual dengan 
otomatis terlihat pada Gambar 4. 

 

 
(a)       (b) 

 
(c)       (d) 

 

 
(e)       (f) 

Gambar 4. Perbandingan foto hasil terbang tahun 2014 (kiri) dan 2015 (kanan). (a) Hasil terbang LSA tahun 2014 
dilihat dari atas, (b)Hasil terbang LSA tahun 2015 dilihat dari atas, (c) Hasil terbang LSA tahun 2014 dilihat dari 
samping, (d) Hasil terbang LSA tahun 2015 dilihat dari samping, (e) Perbesaran hasil terbang LSA tahun 2014 

dilihat dari samping, dan (f) Perbesaran hasil terbang LSA tahun 2015 dilihat dari samping, 
(Sumber: Data yang diolah) 
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Ketika dilihat dari atas, terlihat bahwa dengan menggunakan sistem kontrol otomatis pesawat dapat 
terbang lurus tidak seperti hasil foto yang menggunakan sistem kontrol manual di mana pesawat sedikit 
berkelak-kelok seperti terlihat dalam perbandingan Gambar 4 (a) dan (b). Ketika dilihat dari samping, hasil 
foto dengan menggunakan sistem kontrol otomatis terlihat sebagian besar berada di posisi nadir 
dibandingkan dengan menggunakan sistem kontrol manual yang sebagian besar berada di posisi off nadir. 

Kualitas radiometrik pada hasil menggunakan sistem kontrol manual dengan otomatis sebenarnya tidak 
terlalu banyak perbedaan, namun yang lebih berpengaruh adalah waktu pengambilan foto udara. Waktu 
pengambilan akan mempengaruhi kualitas radiometrik dari kedua hasil akuisisi dikarenakan adanya 
pengaruh dari matahari. Perbandingan antara kualitas radiometrik tahun 2014 dan tahun 2015 seperti terlihat 
pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5.Perbandingan spektral pada hasil akuisisi LSA tahun 2014 (atas) dengan tahun 2015 (bawah) 

(Sumber: Data yang diolah) 

 
Pada foto yang diakuisisi pada tahun 2014 pesawat mempunyai arah barat – timur dengan sebelah utara 

dilalui lebih pagi dibandingkan bagian selatan, hal ini menyebabkan ketika melakukan pengambilan di 
bagian selatan posisi matahari sudah cukup tinggi sehingga terlihat lebih terang. Sedangkan untuk akuisisi 
tahun 2015  yang mempunyai orientasi utara – selatan, bagian timur lebih awal dilalui sehingga lebih gelap 
dibandingkan bagian barat. Namun pada akuisisi tahun 2015 terdapat gangguan awan (bayangan awan) 
sehingga pada profil spektral terlihat membentuk lembah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas 
radiometrik tidak terpengaruhi oleh sistem kontrol yang digunakan pada LSA karena baik pada sistem 
kontrol manual maupun otomatis mempunyai kualitas radiometrik yang sama, yaitu masih adanya pengaruh 
iluminasi matahari. 

Untuk meminimalisir pengaruh iluminasi matahari dan bayangan awan, maka hasil akuisisi LSA dapat 
diubah ke suatu nilai index. Pada Gambar 6 merupakan perbandingan antara hasil tahun 2014 dengan 2015 
menggunakan Normalize Difference Vegetation Index (NDVI). 
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Gambar 6. Perbandingan spektral dengan menggunakan NDVI antara akuisisi LSA tahun 2014 (atas) 

dengan tahun 2015 (bawah) 
(Sumber: Data yang diolah) 

 
Kualitas informasi yang didapat dengan menggunakan sistem kontrol manual dan otomatis akan cukup 

berbeda pada kualitas geometrik dari citra yang dihasilkan. Dengan menggunakan kontrol manual kondisi 
dan stabilitas pesawat akan sangat bergantung kepada pilot. Apabila pilot dapat mengendalikan pesawat dan 
kondisi cuaca baik maka hasil akuisisi akan baik, namun apabila keadaan cuaca kurang baik tentunya pilot 
akan cukup susah untuk menstabilkan pesawat dan hasilnya akan terlihat seperti pada Gambar 3 di mana 
gerak LSA tidak lurus dan foto-foto yang didapat banyak yang off nadir. Gambar 7 memperlihatkan hasil 
dari kedua akuisisi foto udara apabila ditampalkan ke Google Earth. 

 

 
Gambar 7. Hasil mozaik foto LSA tahun 2014 (kiri) dan 2015 (kanan) dengan komposit NIR, Red, Green. 

(Sumber: Data yang diolah) 

Hasil mozaik dari data LSA yang menggunakan kontrol otomatis terlihat lebi rapi dibandingkan hasil 
mozaik dari data dengan kontrol pesawat manual. Pertampalan antara satu foto dengan foto yang lain juga 
relatif sama terutama data yang berada di tengah, sedangkan pada kontrol manual pertampalan yang ada 
cukup bervariasi bahkan ada bagian yang tidak bertampalan padahal lokasi foto saling bersebelahan seperti 
terlihat pada Gambar 8. 
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Walaupun akuisisi dengan sistem kontrol otomatis cukup bagus, namun masih terdapat pergeseran 

walaupun tidak terlalu signifikan (Chulafak dkk., 2015). Untuk melihat pergeseran maka dilakukan 
pengukuran di beberapa sampel titik. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Google Earth dan citra 
yang ditampilkan di Google Earth dijadikan sebagai dasar. Persebaran sampel untuk hasil akuisisi LSA 
dengan sistem kontrol pesawat otomatis seperti terlihat pada Gambar 9 dan hasil pengukuran pergeserannya 
seperti terlihat pada Tabel 3. 

 

 
Gambar 9. Titik pengukuran pergeseran hasil mozaik LSA dengan sistem kontrol otomatis 

 
 
 
 
 

Gambar 8. Pertampalan pada hasil mozaik foto udara dengan sistem kontrol otomatis (kiri) dan manual (kanan) 
(Sumber: Data yang diolah) 
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Tabel 3.Nilai pergeseran pada sampel pengukuran hasil mozaik foto LSA dengan sistem kontrol otomatis. 
 

Titik Pergeseran (meter) Titik Pergeseran (meter) 

A 33 H 12 

B 4 I 6 

C 6 J 6 

D 4 K 4 

E 1 L 3 

F 11 M 19 

G 25   
 
Nilai pergeseran dari pengukuran sebagian cukup rendah namun di beberapa titik relatif lebih tinggi. 

Nilai-nilai dengan pergeseran cukup tinggi sebagian besar terletak di sisi pinggir dari hasil mozaik foto udara 
yang didapat. Untuk persebaran sampel pengukuran pergeseran pada hasil mozaik foto LSA dengan sistem 
kendali pesawat manual seperti terlihat pada Gambar 10 dan nilai pergeserannya disajikan pada Tabel 4. 

 

 
Gambar 10. Titik pengukuran pergeseran hasil mozaik LSA dengan sistem kontrol manual dan perbandingan lokasi 

pergeseran 

Tabel 4. Nilai pergeseran pada sampel pengukuran hasil mozaik foto LSA dengan sistem kontrol manual. 
 

Titik Pergeseran (meter) Titik Pergeseran (meter) 

A 480 H 698 

B 210 I 405 

C 161 J 68 

D 257 K 201 

E 124 L 302 

F 130 M 204 

G 211   
 
Hasil mozaik foto LSA dengan sistem kontrol manual sebagian besar cukup tinggi. Dari sampel yang 

diambil, nilai pergeseran paling rendah adalah 68 meter, dan itupun masih jauh lebih tinggi dibandingkan 
nilai pergeseran tertinggi pada sampel yang diambil dari hasil mozaik LSA dengan sistem kontrol otomatis. 
Nilai pergeseran di sekitar tengah mozaik relatif lebih rendah dibandingkan nilai pergeseran pada sampel 
yang berada di sekitar ujung utara dan selatan citra. 
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Jumlah foto yang digunakan akan sedikit berpengaruh terhadap kualitas informasi geometrik pada hasil 

mozaik dari foto hasil akuisisi dengan kontrol manual namun masih mempunyai pergeseran yang cukup 
besar terutama di sekitar tepi citra. Gambar 11 merupakan hasil mozaik dari foto LSA dengan kontrol 
manual menggunakan 5 buah foto, namun terlihat masih terjadi pergeseran yang cukup besar. 

 

 
Gambar 11. Mozaikfoto LSA kontrol manual dengan 5 buah foto 

(Sumber: Data yang diolah) 

Kualitas informasi geometrik dari foto mozaik LSA kontrol manual ini sebenarnya akan dapat lebih baik 
apabila terdapat Ground Control Point yang digunakan dalam pembuatan mozaiknya (Rocchini dan Rita, 
2005). 

4. KESIMPULAN 

Kualitas informasi antara hasil  akuisisi data dengan sistem kontrol terbang manual dengan sistem kontrol 
terbang otomatis pada LSA tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kualitas radiometriknya, 
namun pada kualitas geometriknya terdapat perbedaan yang besar, di mana kualitas informasi geometrik 
pada hasil akuisisi LSA dengan sistem kontrol terbang otomatis lebih baik dibandingkan dengan kualitas 
informasi geometrik pada hasil akuisisi LSA dengan sistem kontrol manual. 
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Pertanyaan: Ayom Widipaminto(LAPAN) 
Apakah setting kamera pada metode autopilot dan manual sama requirement-nya? Mungkinkah ada data 
tambahan? 
 
Jawaban: 
Setting kamera antara keduanya sama yang membedakan adalah hasilnya karena dipengaruhi oleh faktor 
alam (hujan, angin, cuaca, dll).Pada pengambilan data hanya ada posisi GCP.Jika menggunakan metode 
manual, hasil data yang didapat, khususnya data jalur terbang, tidak sebaik jika menggunakan metode 
autopilot karena wilayah yang tidak terekam tidak dapat dikoreksi. Perbaikan data dilakukan dengan 
perekaman ulang.  
 
Pertanyaan: Daniel Sande Bona (LAPAN) 
Bagaimana trigger tetracam pada penelitian ini?Berapa lama waktu pemrosesannya? 
 
Jawaban: 
Triggernya adalah interval waktu.Waktu untuk pemrosesan cukup membutuhkan banyak waktu (untuk 2000 
foto bisa memakan waktu selama 2 hari).        
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ABSTRAK - Pada umumnya, Drone digunakan untuk keperluan militer dengan fungsi untuk menjalankan taktikal 
misi. Dronedapat dimanfaatkan dalam bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) sebagai alat 
penginderaan jauh atau remote sensing untuk mengukur parameter - parameter MKG di udara yang tidak dapat 
dilakukan lazimnya oleh peralatan konvensional. Oleh karena itu, Drone dapat dijadikan solusi alternatif terbaik dalam 
hal optimalisasipenginderaan jauh  parameter MKG yang biasanya dilakukan oleh Radar ataupun Satelit yang dimiliki 
BMKG. Beberapa fitur dari Aerosonde yang dibangun diantaranya memiliki kemampuan terbang stabil, kunci 
ketinggian, kunci koordinat berdasarkan ketinggian, semi autonomous, serta full autonomous. Selain fungsi terbang, 
Aerosonde juga dilengkapi dengan fungsi transmisi data MKG (suhu, tekanan, kelembaban, ketinggian mdpl, ketinggian 
diatas tanah, dan Carbon Monoxide), transmisi data parameter penerbangan (arah, kecepatan wahana, koordinat 
wahana, mode aktif pada wahana), dan transmisi data video dari kamera. Transmisi data MKG dibuat menjadi sangat 
kompleks dengan fitur data dapat dilihat menggunakan mode Command Line Interface (CLI) pada Laptop, 
CLIperangkat Android, serta Graphical User Interface (GUI) pada Laptop menggunakan software STMKG 
AEROVIEW buatan penulis (fitur GUI pada perangkat Android sedang dalam tahap pengembangan). Selain itu, 
keunikan dari data MKG pada Aerosonde yang dibangun yaitu memiliki algoritma khusus yang disiapkan penulis untuk 
menjamin terkirimnya data MKG ke Ground Station dengan baik sehingga diharapkan dapat meminimalisir kehilangan 
atau kesalahan dalam pengiriman data. Arosonde yang dibangun masih dapat dilakukan upgrading system dengan 
penambahan dan atau pemutakhiran sensor untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik. Aerosonde ini telah 
dirancang, dibuat, dan diujicoba terbang terkait dengan uji fitur dan fungsinya. Uji tersebut mencakup uji fungsi terbang 
terhadap beberapa mode terbang didapatkan fitur ini sudah berfungsi dengan normal; uji fungsi transmisi data MKG, 
dengan hasil sudah dapat ditampilkan di PC, baik menggunakan terminal maupun STMKG AEROVIEW, dan 
ditampilkan di perangkat Android; dan uji fungsi live feed atau streaming video real timeyang juga sudah berfungsi 
dengan baik. 
 
Kata kunci : Drone, UAV, Aerosonde, Sensor MKG, STMKG AEROVIEW 
 
ABSTRACT - In general, Droneis used for military purposes by the function to carry out tactical missions. Drone can 
be utilized in the field of Meteorology, Climatology and Geophysics (MKG) as a means of remote sensing to measure 
the MKG parameters in the air thatcannot be done generally by conventional equipment. Therefore, drones can be used 
as the best alternative solution for optimization of remote sensing MKG parameter that is usually done by BMKG radar 
of satellite. The features of Aerosonde build which have the ability to fly stable, altitude hold, holding coordinates based 
on the height, semi autonomous and full autonomous. In addition to the fly, Aerosonde also equipped with the function 
of MKG (temperature, pressure, humidity, altitude meters above sea level, the height above the ground, and CO) data 
transmission, flight parameters (direction, speed of vehicle, coordinate rides, current mode on the vehicle) data 
transmission, and video data transmission from the camera. The MKG data collected will also be recorded in the micro 
SD memory in the Aerosonde system. MKG data transmission is very complex, features of the data can be viewed using 
Command Line Interface (CLI) mode on Laptops, CLI on Android devices, and then a Graphical User Interface (GUI) 
on a Laptop using software STMKG AEROVIEW made by the author (GUI feature on Android devices currently in the 
development stage). Moreover, the uniqueness of the MKG dataon Aerosonde built has been equipped with a special 
algorithm to ensure deliveries of MKG data  to Ground Station so well that is expected to minimize loss or errors in 
data transmission. Arosonde built can still be upgraded by adding or updating measurement sensor to obtain better 
results.Aerosonde has been designed, manufactured and tested to fly associated with the test features and functions. The 
test includes a function test fly against some flight mode found this feature is functioning normally; MKG data 
transmission function test, the results can already be already be displayed on the PC, either using terminals or STMKG 
AEROVIEW, and displayed on Android device; and the function test live feeds or real time video streaming that isalso 
functioning properly. 
 
Keywords: Drone, UAV, Aerosonde, MKG Sensor, STMKG AEROVIEW 
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1. PENDAHULUAN 
Seiring dengan kebutuhan peralatan mengenai meteorologi klimatologi dan geofisika yang semakin 

kompleks sehingga perlu adanya pembaruan peralatan yang dapat menggantikan peralatan - peralatan 
konvensional yang ada. Selain dapat digunakan untuk menggantikan peralatan operasional yang digunakan 
oleh Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG), dapat digunakan untuk bidang riset dan 
pengembangan – pengembangan pengetahuan mengenai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG). 
Sesuai dengan cakupan meteorologi klimatologi dan geofisika yang kaitannya dengan parameter - 
parameter yang ada di bumi termasuk lapisan atmosfer yang hingga saat ini di BMKG  sendiri masih 
menggunakan teknologi konvensional dalam melakukan pengamatan parameter cuaca diberbagai lapisan 
udara yaitu dengan memanfaatkan balon besar yang ditumpangkan peralatan remote sensing parameter 
cuaca seperti suhu udara , tekanan udara, kelembaban udara serta arah dan kecepatan angin.  

Dengan menggunakan metode lepas balon memiliki beberapa kekurangan seperti pengindraan wilayah 
tidak leluasa karena data yang tercatat adalah data yang berdasarkan arah balon terbang membawa alat 
tersebut sesuai arah angin sehingga pengamat tidak dapat menentukan titik-titik tertentu yang perlu 
diberikan perhatian khusus. Selain kurang leluasa dalam mengoperasionalkan alat tersebut, biaya yang 
dikeluarkan dalam satu kali pengamatan dapat dikatakan cukup mahal (sumber Stasiun Meteorologi “A”) 
serta tidak dapat digunakan lagikarena tidak dapat kembali ke lokasi awal pengamatan. 

Oleh sebab itu perlu adanya riset pembaruan teknologi dalam pengamatan udara atas dengan 
menggunakan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang biasa disebut sebagai pesawat tanpa awak. 
Dengan pemanfaatan UAV dapat diperoleh beberapa kemudahaan seperti dapat digunakan untuk 
memantau parameter cuaca pada titik-titik tertentu atmosfer dengan penguncian kordinat (x, y, z) dan 
dapat digunakan kembali setelah dioperasikan. 

 
2. TEORI DASAR 

Aerosonde merupakan pesawat tanpa awak yang dibangun dengan tujuan untuk melakukan pengukuran 
atau penginderaan jauh terkait parameter Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG)di udara 
permukaan maupun udara atas. Aerosonde merupakan suatu wahana terbang yang telah diintegrasikan 
dengan beberapa systemterpadu yang penulis bagi membagi menjadi empat systemyang terdiri dari system 
Unmaned Aerial Vehicle (UAV)yang berkaitan dengan wahana terbang dan kendali cerdas oleh 
systemwahana, remote sensing MKGsystemyang berfungsi sebagai systemmonitoring parameter MKG, 
jalur komunikasi yang berfungsi sebagai jalur kendali wahana secara manual maupun auto serta jalur yang 
digunakan untuk melakukan pengiriman data parameter MKG, data parameter terbang, data video dan 
audio untuk live feed sreaming, dan yang terakhir adalah system power atau systemcatu daya yang 
berfungsi sebagai rangkaian penyuplai arus listrik untuk keseluruhan systemyang ada pada Aerosonde. 
 
2.1 System UAV 

UAV merupakan kendaraan udara tak berawak yang dikenal sebagai pesawat tanpa awak. Pesawat yang 
dimaksud bukan hanya merupakan jenis sayap tetap namun juga jenis sayap putar. Kedua jenis sayap 
tersebut terdapat perbedaan yang mendasar mengenai karakteristik model terbangnya yaitu pada jenis 
sayap tetap cenderung selalu bergerak untuk mempertahankan ketinggiannya sedangkan pada sayap putar 
tidak harus bergerak untuk mempertahankan ketinggiannya karena posisi motor yang vertika lpropeller 
mengarah ke bawah yang menghasilkan gaya dorong ke atas. Jenis wahana terbang yang memanfaatkan 
banyak motor disebut dengan multirotor yang berfungsi menghasilkan gaya gerak yang terdiri dari gerakan 
naik turun, maju mundur, geser kiri kanan, belok kiri dan belok kanan dengan kesetabilan semakin banyak 
motor semakin tinggi tingkat kesetabilannya. Penulis mengelompokkan system UA Vmenjadi: 

 
2.1.1 Motor Brushless 
Motor brushless merupakan motor sinkron yang memiliki elektronik-magnet pada bagian statornya dan 
permanen-magnet pada bagian rotornya sehingga tidak memerlukan arang atau brush penghubung antara 
sumber listrik ke bagian rotor yang berisikan komponen elektronik-magnet. Pada motro. Motor tipe 
brushless  komponen rotornya berisikan permanen-magnet yang akan berputar jika bagian statornya dialiri 
aliran listrik sehingga motor brushlessdikatakan tidak memiliki bagian yang menimbulkan gaya gesek. 
Oleh sebab itu, motor brushless memiliki tingkat kestabilan yang sangat tinggi, usia yang lebih panjang 
bahkan tidak akanrusak kecuali terjadi kontak fisik dengan benda keras, memiliki tingkat panas yang 
sangat minim, tidak menimbulkan bunga api dan memiliki kemungkinan slip atau electrical loss yang 
sangat kecil. 
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2.1.2Driver Motor atau ESC 
Electronic Speed Control (ESC) merupakan modul minimum systemyang didesain sebagai pengendali 

keluaran listrik sesuai dengan karakter kebutuhan suplai listrik pada motorbrushless. Prinsip kerja ESC 
adalah menguatkan sinyal Pulse Width Modulation (PWM) yang dikeluarkan oleh mikronkontroler sebesar 
tegangan masukan dari battereysehingga tegangan yang masuk ke motor bukan merupakan level tegangan 
mikrokontroler yang cenderung kecil. Pemilihan ESC harus sesuai dengan kebutuhan konsumsi arus listrik  
dan tegangan kerja motor yang digunakan karena jika tidak sesuai maka kinerja dari motor brushless tidak 
akan optimal. 

 
2.1.3Propeller 

Propeller merupakan baling-baling yang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong ketika motor 
brushless berputar. Setiap propeller memiliki karakteristik dan informasi khusus yaitu bahan yang 
digunakan seperti bahan carbon, nylon, carbon force, kayu dan lain lain, nilai dimensi yang menjelaskan 
ukuran diameter propeller dan nilai pitch. Contoh propellerRctimer 17 x 5.5 dengan bahan carbon yang 
berarti propeller memiliki panjang 17 inch dengan nilai pitch 5.5. 
 
2.1.4Frame 

Frame dapat dikatakan sebagai tulang atau penopang utama dari keseluruhan system yang terdapat pada 
wahana quadcopter. Dalam pembuatan frame harus memperhatikan beberapa aspek seperti ringan, kuat, 
dan tidak mudah menghantarkan getaran. Quadcoptermemiliki banyak jenis frameantara lain: tipe H, tipe 
X, tipe +, tipe spider dan lain – lain. 

 
2.1.5 Sensor Accelerometer (Fungsi Pergeseran)  

Sensor accelerometer merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur besaran fisik percepatan suatu 
benda dan diubah menjadi besaran listrik yang dapat diterjemahkan dalam satuan percepatan dengan 
adanya kalkulasi matematika. Pada sebuah wahana terbang termasuk quadcopter, accelerometer 
digunakan untuk mendeteksi adanya pergeseran dari wahana berdasarkan keluaran nilai percepatannya 
yang kemudian di translasi menjadi kecepatan dan jarak perpindahan.Jika terjadi pergeseran wahana maka 
akan dilakukan kalkulasi nilai untuk mendapatkan nilai pembalik yang diperlukan wahana untuk 
mempertahankan posisinya ke posisi semula, namun metode ini masih memiliki kelemahan sehingga 
diperlukan perangkat atau sensor lain yang diintegrasikan untuk meminimalisir pergeseran yang tidak di 
harapkan. 

 
2.1.6 Sensor Gyro (Fungsi Rotasi) 

Sensor gyro digunakan untuk mendeteksi adanya rotasi berdasarkan perubahan kecepatan sudut, sumbu 
‘x’ yang akan menjadi sudut phi (roll), sumbu ‘y’ yang akan menjadi sudut tetha (pitch), dan sumbu ‘z’ 
yang akan menjadi sudut psi (yaw). Pada wahana quadcopter, sensor gyro sangat diperlukan dalam proses 
stabilisasi untuk memberikan nilai pembalik ketika terjadi rotasi pada poros quadcopter. Dengan adanya 
sensor gyrowahana dapat tetap tenang tanpa adanya perubahan orientasi terkecuali jika ada interupsi dari 
kontrol di Ground Station. Sensor gyro dan sensor accelerometer pada umumnya difungsikan secara 
bersamaan agarquadcopter terbang stabil dengan posisi rata-rata air (level). 

 
2.1.7 Sensor Barometer (Fungsi Ketinggian) 

Sensor barometer digunakan untuk mendeteksi besarnya tekanan udara pada suatu wilayah. Tekanan 
udara terbagi menjadi dua yaitu absolute dan relatif. Tekanan udara absolute adalah tekanan udara saat 
pengukuran sedangkan tekanan udara relatif merupakan tekanan udara rata-rata. Pada wahanaquadcopter, 
tekanan udara yang dideteksi secara real time adalah tekanan udara absolute. Barometer pada wahana 
difungsikan sebagai fungsi ketinggian dimana nilai ketinggian diperoleh dari konversi nilai tekanan udara. 

 
2.1.8 Sensor Proton Magnetometer (Fungsi Navigasi Arah) 

Magnetometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu medan magnet dengan 
Satuan Internasional (SI) Tesla. Salah satu jenis magnetometer adalah proton-precission magnetometer. 
Pada wahana quadcopter sensor magnetometerdigunakan sebagai kompasdigital untuk menentukan arah 
berdasarkan medan magnet bumi. 
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2.1.9Global Positioning System (Fungsi Navigasi Posisi) 
Global Positioning System (GPS) merupakan suatu system yang digunakan untuk mendeteksi posisi 

berdasarkan kordinat lintang dan bujur yang diperoleh dari kalkulasi triangulasi satelit dari beberapa 
satelitGPS pada wahana quadcopter difungsikan sebagai fungsi kordinat sehingga wahana quadcopter 
dapat terbang dengan fitur penguncian kordinat (x, y). Jika diintegrasikan dengan barometer maka wahana 
quadcopter dapat terbang dengan fitur penguncian kordinat berdasarkan ketinggian (x, y, z). Jika 
keseluruhan sensor diintegrasikan mulai dari accelerometer, gyro, barometer, proton magnetometer serta 
GPS maka wahana dapat diterbangkan secara autonomous berdasarkan misi terbang dengan acuan nilai 
kordinat dan ketinggian yang diinputkan oleh user. 

 
2.1.10 Sensor Arus dan Tegangan (Fungsi Informasi Battery) 

Sensor arus digunakan untuk mengukur besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup 
sedangkan sensor tegangan digunakan untuk mengukur tegangan pada batteryatau pada rangkaian –
rangkaian lainnya. Dengan adanya sensor yang memonitor langsung kondisi kapasitas battery dapat 
mengurangi resiko terjadinya drop tegangan yang tidak terpantau saat wahana quadcopter terbang diudara. 
Sensor arus dan tegangan yang diintegrasikan pada wahana dapat diintegrasikan dengan algoritma yang 
memungkinkan wahana dapat kembali ke posisi awal diterbangkan atau langsung mendarat secara spontan 
saat trigger nilai kapasitas battery yang dianggap berbahaya tercapai. Penting untuk diketahui, dalam 
penentuan nilai kapasitas battery diperoleh dari hasil ujicoba terbang sehingga nilai batas tegangan battery 
yang diizinkan untuk terbang bebas mendekati nilai aman yang seharusnya. 

 
2.1.11 Minimum System(Fungsi Kendali Utama) 

Mikrokontroler merupakan sebuah chip elektronika berupa Integrated Circuit (IC) yang memiliki 
internal processingunit, memory (dalam jumlah kecil) serta perangkat input dan output, sehingga dalam 
penerapan dapat digunakan dengan atau tanpa komputerkarena sudah memiliki syarat minimum 
pemrosesan dalam sebuah komputer.Wahana quadcopter memerlukan sebuah pengendali utama yang 
berfungsi untuk mengontrol wahana agar dapat terbang dengan kesetabilan yang tinggi. Keseluruhan 
pengolahan algoritma pada wahana quadcopter berada pada satu chip yang disebut mikrokontroler. Dalam 
mengontrol wahana quadcopter untuk terbang dengan stabil, rata-rata air (ketinggian motor sama), 
mengunci ketinggian dan mengunci posisi diperlukan sensor-sensor yang berkaitan dengan fungsi tersebut 
agar dapat menghasilkan nilai keluaran pembalik yang mendekati dengan kebutuhan yang seharusnya. 
Untuk memperoleh nilai keluaran dilakukan perhitungan yang cukup kompleks kemudian hasil 
perhitungan diubah menjadi output PWM dari mikrokontroler dan dikuatkan oleh ESC yang terhubung ke 
motor agar dapat berputar sesuai kebutuhan wahana. Quadcopter memiliki pergerakan umum yang 
terdeskripsikan sebagai berikut :  

 

 
Gambar 1. SystemQuadcopter 

 
Berdasarkan diatasterdapat duapegerakan utama yaitu gerak translasi dan gerak yang memanfaatkan 
sumbu rotasi berdasarkan titik gaya berat. Dari kedua jenis pergerakan tersebut diperoleh persamaan 
matematis : 
 
Gerakan translasi: 

= (cos ∅ sin cos + sin sin  ) .................................................................................(1) 

= (cos ∅ sin cos − sin ∅ sin ) ..................................................................................(2) 

= − + (cos ∅ cos ) ........................................................................................................(3) 
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Gerakan Rotasi : 

(Roll) ϕ =  
I −  I

I qr +  
J

I qΩ +  
U
I  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (4) 

( ℎ) =  
−  

+  + … … … . … … … …   … … … . . … … … … … … … . … … . (5) 

( ) =  
−  

+   … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … . . (6) 

 
2.2Remote Sensing MKG System 

Remote sensing MKGsystemmerupakan unit kesatuan yang terdiri dari sensor-sensor yang digunakan 
untuk mengukur parameter MKG, mikrokontroler yang digunakan sebagai otak dari keseluruhan aktifitas 
yang dibutuhkan oleh remote sensing MKG system dan modul penyimpanan yang digunakan untuk 
menyimpan data secara internal didalam perangkat Aerosonde.Remote Sensing MKG Sytemberfungsi 
sebagaisystemyang mengukur atau memantau parameter MKG. Remote sensing MKG systemdidesain dan 
dirancang dengan fitur untuk dapat mengirim data paramater MKG yang terukur ke ground stationdan data 
tersebut juga disimpan didalam memori Micro SD yang diintegrasikanpada system tersebut. Pada remote 
sensing MKG system terdiri dari beberapa komponen yaitu sensor suhu udara, sensor tekanan udara, sensor 
kelembaban udara, sensor carbon monoxide dan system penyimpanan data (sd card) serta system akuisisi 
data.  

 
2.3 Jalur Komunikasi 

Jalur komunikasi merupakan media yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data yaitu data 
kendali dengan kanal-kanal yang telah disediakan berdasarkan frekuensi gelombang elektromagnetik yang 
digunakan maupun data sensor. Gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang, frekuensi 
gelombang dan kecepatan perambatan gelombang yang secara matematis dituliskan sebagai berikut :  

 
= ∗   ....................................................................................................................................(7)  

 
dimana C adalah kecepatan perambatan gelombang(m/s), F adalah frekuensi gelombang(Hz), dan λ adalah 
panjang gelombang (m).  

Pada bagian ini terdiri dari beberapa jalur yang akan digunakan untuk media pengiriman data dengan 
modul-modul tertentu serta frekuensi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yaitu lebar bandwith 
untuk kebutuhan paket data yang dikirim, teknologi modulasi yang sesuai seperti Automatic Continous 
ChannelShifting(ACCST),Frequensi Hoopping Switching System (FHSS) dan jenis modulasi lain untuk 
mengurangi interferensi gangguan frekuensi-frekuensi yang sama, panjang gelombang untuk jangkauan yang 
lebih jauh, serta dukungan teknologi digital untuk enkripsi data. Berikut modul-modul pada umumnya: 
 
2.3.1 Jalur Kontrol Wahana 

Kontrol sebuah wahana merupakan hal yang sangat mendasar dalam menerbangkan sebuah wahana 
secara manual maupun autonomous. Peranan manusia (pilot) dalam melaksanakan sebuah misi yang 
dilakukan oleh wahana tetap diperlukan dalam mengambil suatu keputusan. Hal tersebut dikarenakan untuk 
antisipasi ketika wahana yang diterbangkan secara autonomoustiba-tiba terbang tidak beraturan karena 
pengaruh sinyal satelit GPS yang terganggu oleh bangunan-bangunan tinggi, tidak adanya fitur image 
processing serta artificial intelligence untuk pengambilan keputusan berdasarkan citra kamera yang di 
tangkap sehingga diperlukan seorang pilot untuk mengambil alih kendali menerbangkan wahana secara 
manual menggunakan remote control agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wahana 
menabrak bangunan.  
 
2.3.2 Jalur Komunikasi Video 

Jalur komunikasi video merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan kamera yang ada pada 
wahana quadcopter ke ground stationagar gambar yang tertangkap oleh kamera yang berada pada wahana 
quacopterdapat langsung dilihat pada layar monitor yang ada di ground station dengan mentransmisikan 
secara realtime. Pengiriman data kamera secara realtime sangat penting untuk memudahkan pilot dalam 
mengendalikan wahana quadcoptermenuju tempat yang diinginkansehingga pemilihan alat untuk media 



Rancang Bangun Aerosonde Berbasis Multirotor (Quadcopter) Sebagai Alat Penginderaan Jauh Berbasis Drone (Syamsudin, M., 
dkk.) 
 

-27- 
 

pengiriman data video sangat penting agar data video yang terekam oleh wahana dapat tetap terkirim ke 
ground station tanpa harus terputus walaupun hanya sesaat. 

 
2.3.3 Jalur Komunikasi Data MKG 

Jalur komunikasi data MKG merupakan media yang digunakan untuk mengirim data parameter MKG 
yang tercatat oleh sensor ke ground station secara realtime maupun pengiriman data berdasarkan request 
dari operator. 
 
2.4System Catu Daya 

System catu daya sangat penting pada sebuah wahana atau UAVsystemkarena bukan hanya berfungsi 
untuk menyuplai aliran listrik pada wahana atau UAV akan tetapi juga untuk menyuplai perangkat - 
perangkat elektronika yang ada pada sebuah wahana atau UAV. Hal ini harus sesuai porsi karena jika tidak 
akan membahayakanperangkat atau komponen yang ada pada wahana atau UAV. Pada system catu daya 
terdapat beberapa komponen padaumumnya yaitu power system utama dan power system data dan transmisi 
video. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada judul ini di kelompokan menjadi dua sub judul utama yaitu perancangan system yang berisi tentang 
penjelasan fungsi, alur kerja, diagram dan flowchart dalam pembuatan wahana aerosonde dan tentang 
pembahasan hasil dari perancangan system. 

  
3.1 Perancangan System 

Perancangan system terdiri dari pengelompokkan tentang peralatan atau perangkat keras yang digunakan 
dalam membangun wahana quadcopter untuk misi MKG dan perancangan perangkat lunak yang merupakan 
tahapan pembuatan aplikasi basis Graphic User Interface (GUI) untuk interface kepada user serta flowchart 
dari program yang ditanamkan pada UAV system maupun remote MKG system. 

 
3.1.1Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras dibagi menjadi dua bagian utama yaitu perancangan perangkat keras dari 
perancangan system UAV dan remote sensing MKG system.  
 
3.1.1.1 Perancangan system UAV 

Perancangan system UAV yang digunakan dapat dilihat pada blok diagram dibawah ini : 
 

 
Gambar 2. Blok Diagram Quadcopter 

 
Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. MPU 6000 (Gyro dan Accelerometer) 

Berfungsi sebagai pendeteksi pergeseran dan rotasi poros dengan masing-masing mendeteksi tiga 
komponen yaitu x, y, z yang dijadikan parameter untuk membuat wahana terbang dengan posisi rata 
secara horizontal dan mengunci wahana agar tidak berputar secara acak. 

b. MS5611 - 01BA03 (tekanan udara) 
Berfungsi sebagai pendeteksi level ketinggian dari wahana Quacopter yang dijadikan parameter  
pengunci ketinggian dari wahana quadcopter. 
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c.  HMC – 5883L (Magneto meter) 
Berfungsi mendeteksi magnet bumi dan difungsikan sebagai kompas digital yang akan digunakan untuk 
intelegence orientasi atau auto orientasi dan sebagai penunjuk arah pada wahana ketika wahana terbang 
secara autonomous. 

d.  NEO – 6M GPSmodule 
Berfungsi sebagai pendeteksi kordinat berdasarkan data sinyal dari satelit GPS yang akan digunakan 
untuk mengunci kordinat wahana agar dapat diam pada kordinat-kordinat yang diinginkan. Pada 
penguncian kordinat akan disinkronkan dengan sensor tekanan udara agar dapat diam pada suatu titik di 
langit. 

e.  PowerModule Atto 60A (Arus dan Tegangan) 
Berfungsi sebagai pemberi informasi dari kapasitas battery utama yang digunakan ketika menerbangkan 
wahana Quadcopter. 

f.  MinimumSystem Atmega 2560. 
Berfungsi sebagai pengendali utama dari wahana quadcopter agar dapat menerbangkan wahana dengan 
kesetabilan tinggi, mengunci ketinggian dan mengunci posisi. Pemrograman pada sisi ini akan sangat 
mempengaruhi kualitas terbang dari wahana yang dibuat. Pada minimum system ini untuk memperoleh 
kesetabilan yang tinggi digunakan pula teori kendali Proporsional Integral Derivatif (PID) yang 
digunakan untuk kendali dengan respon kendali yang cukup baik sesuai dengan data hasil pengujian 
sehingga dalam keluarannya diharapkan dapat saling menutupi kekurangan dari masing-masing kendali. 
 

 
Gambar 3. Kendali PID 

Berikut rumus dasar kendali PID :  
 

( ) =   ( ) + ∫ ( ) + ( ) ..........................................................................(8) 
 

dimana u(t) adalah output dari pengontrol PID atau Manipulated Variable, Kp merupakan konstanta 
Proporsional, Ti ialah konstanta Integral, dan Td adalah konstanta Detivatif serta e(t) adalah error (selisih 
antara set point dengan level aktual). 
 
Sementara itu, untuk mengurangi adanya noise atau  gangguan yang dapat mempengaruhi fungsi terbang 
wahana maka ditanamkan filter-filter berbasis program didalam minimum systembersamaan dengan 
kebutuhan program lainnya yang akan digunakan. Seluruh perangkat yang berkaitan dengan UAV akan 
dikendalikan oleh satu mikrokontroler yaitu Atmega 2560.  
a. Minimum system ESC hobbywing platinum 30 A opto. 

Berfungsi sebagai penguat sinyal PWM dari pengendali utama dengan level tegangan sesuai dengan level 
tegangan yang digunakan pada battery utama agar dapat menyuplai kebutuhan arus yang sesuai dengan 
tingkat kebutuhan dari motor Brushless yang digunakan.ESC hobbywing platinum 30 A mampu 
menyuplai arus secara konstan sebesar 30 amper dengan tegangan inputmaximal 6s (1s = 4,2volt) dan 
mampu memberikan arus sesaat sebesar 40 amper.ESC dihubungkan ke motor sesuai port untuk keluaran 
ESC yang menuju ke motor, portinputESC dihubungkan ke sumber atau battery. Serta portinputPWM 
dihubungkan ke portoutputminimum system Atmega 2560. 

b.  Motor Brushless Rctimer 5010 360KV dan PropellerCarbonRctimer 17x5.5 
Berfungsi sebagai penggerak utama dari wahana quadcopter.Motor akan berputar sesuai dengan perintah 
sinyal PWMyang dikeluarkan oleh pengendali utama dan dikuatkan oleh ESC agar sesuai dengan level 
tegangan battery yang digunakan dan dapat menyuplai kebutuhan listrik pada wahana sehingga wahana 
dapat terbang sebagaimana mestinya sesuai dengan  kebutuhan atau misi yang ditanamkan. Motor 
brushless cukup dihubungkan ke port keluaran ESC. Kombinasi antar battery Lippo Multistar  4s 8000 
mAh, ESC hobbywing 30 A, motor brushless Rc Timer 360 KV, serta propeller carbon Rc Timer 17x5.5, 
diharapkan mampu mengeluarkan thrust maximal sebesar 1170 gram sehingga jika dikalikan empat maka 
total thrust maximal per set motor adalah 4680 gram. Namun penulis melakukan pembatasan terkait 
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beban maximaltotal adalah pada 2.2 kg untuk optimalisasi wahana agar dapat terbang dengan stabil dan 
waktu terbang tidak terlalu sebentar.  

c. Regulatorsystem.  
Regulatorsystem dirancang khusus oleh penulis untuk memenuhi kebutuhan suplai listrik pada rangkaian 
UAVsystem. Regulatorsystem yang dirancang memiliki tiga keluaran tegangan bersih yaitu 16,8 v (murni 
keluaran battery), 12 v serta 5 v. level tegangan yang berbeda diperoleh dari keluaran LM 7812 serta 
LM7805 yang sudah dilakukan penguatan dan stabilisasi pada tiap keluarannya. Tujuan dilakukannya 
penurunan bertingkat adalah agar kondisi regulator tidak terlalu panas karena  adanya proses disipasi 
energi ketika harus langsung diturunkan dari 16,8 v menjadi 5 v. 

d.  RemoteControl Turnigy 9XR dan Modul FrskyDjt (2,4 GHz). 
Berfungsi sebagai pengendali manual agar wahana tetap dapat terbang dengan aman serta wahana dapat 
terbang untuk menjangkau daerah – daerah yang tidak tercakup oleh sinyal sateliteGPS atau pada jalur 
yang tidak memungkinkan menggunakan mode autonomous. 
Rx(Receiver) dari modul Frsky dihubungkan pada port yang dijadikan input penerima keluaran rx pada 
minimum system mikrokontroler atmega 2560 yang digunakan sebagai pengendali utama. 

e.  BatteryLippoMultistar 4s 8000mAh 10 C  
Berfungsi sebagai power utama dalam menyuplai kebutuhan arus listrik pada wahana Quadcopter.Battery 
Lippo Multistar 4s 8000 mAh 10 c memiliki keluaran tegangan sebesar 16,8 v serta keluaran arus 
maximal rata – rata 80 amper dan maximal arus sesaat dalam 10 detik maximal 160 amper. Battery lippo 
tersebut dihubungkan pada inputan power pada regulatorsystem. 

 
3.1.1.2 Remote Sensing MKG System 

Pada sisi remotesensing MKG systemmembahas tentang perancangan yang menyangkut perangkat-
perangkat yang digunakan untuk melakukan monitoring paramater MKG hingga pengiriman data hasil 
pembacaan sensor menuju groundstasion kemudian disimpan pada modulmemorycardMicroSD yang 
terdapat pada remotesensing MKG system. Selain menyangkut pengukuran parameter MKG, juga mencakup 
mengenai perekaman video menggunakan kamera HDuntuk penampilan gambar tersebut akan direkam dan 
juga disimpan pada sebuah  memorycardmicroSD yang terdapat pada kamera tersebut. Tampilan gambar 
yang ditangkap oleh kamera juga akan ditransmisikan ke groundstasion sebagai acuan penglihatan pilot 
untuk menerbangkan wahana quadcopter menuju tempat -tempat tertentu. 

 

 
Gambar 4. Blok Diagram Remote Sensing MKG System 

 
Pada perancangan remote sensing MKG systemakan terdiri dari beberapa perangkat yang kemudian 

disatukan pada satu minimum system untuk remote sensing MKG system. 
1. Sensor LM – 35 DZ 

Berfungsi sebagai pengukur temperatur udara disekitar wahana quadcopter. Berdasarkan spesifikasi dari 
datasheetmenghasilkan kesimpulan persamaan yang akan digunakan untuk merubah nilai Analog Digital 
Converter (ADC) menjadi nilai suhu dalam satuan derajat celcius yaitu: 

 
T = V   V   x 

100
1024

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … . . (9) 
 

dimana T adalah suhu dalam oC, Vout adalah keluaran sensor, dan Vreff adalah tegangan operasi. 
 
2. BMP-085 
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Berfungsi sebagai pengukur tekanan udara disekitar wahana Quadcopter serta digunakan untuk mengukur 
ketinggian dari wahana quadcopter tersebut. BMP-085 memiliki fungsi yang cukup banyak yaitu sebagai 
pengukur suhu, tekanan udara, serta pengukur ketinggian berdasarkan referensi Mean Sea Level (MSL). 
Berikut persamaan umum tekanan udara. 

 

= ∗  1 −  
∗ ℎ

∗
∗

 ≈  1 −  
∗ ℎ 
∗  

∗

 ≈ ∗ exp − 
∗ ∗ ℎ

∗
… … … … … … … … … … (10) 

 
dimana p0 merupakan sea level standard atmospheric pressure yaitu 101325 Pa, L adalah temperature lapse 
rate = g/cp for dry air yaitu 0.0065 K/m, cp merupakan constant pressure specific heat yaitu 1007 J/(kg•K), 
T0 adalah level standard temperature yaitu 288.15 K, g merupakan Earth-surface gravitational acceleration 
sebesar 9.80665 m/s2, M ialah molar mass of dry air sebesar 0.0289644 kg/mol, sedangkan R merupakan 
universal gas constant sebesar 8.31447 J/(mol•K). 
 
Fungsi konversi ketingian berdasarkan formula barometer internasional (msl): 

 

= 44330 ∗  1 −
 

… . . . . . . . . . … … … … … … … … . … … . … . . … … … … … . . . . (11) 

 
3. DHT – 11 

Berfungsi sebagai pengukur suhu udara dan kelembaban udara yang ada disekitar wahana quadcopter. 
DHT-11 memiliki tiga pin utama yaitu pin VCC, GND, OUT. Pin OUT digunakan untuk pin input ataupun 
output. Prosedur dalam pengiriman data suhu dan kelembaban dari sensor DHT-11 harus diawali dengan 
pengiriman perintah start oleh mikrokontroler ke DHT-11 dengan mengirmkan pulsa low 18 ms kemudian 
pulsa high 40 µs, kemudian sensor DHT-11 akan merespon dengan mengirimkan kode pulsa low 54 µs dan 
high 80 µs sebagai tanda bahwa sensor akan mengirim pulsa menggunakan format kode 8 bit sebanyak lima 
kali dengan komposisi sebagai berikut : 

 
0011 0101 0000 0000 0001 1000 0000 0000    0100 1101 
Humidity, Humidity low, Temperature, Temperature low , Parity bit (check sum) 

 
4. MQ – 7 

Berfungsi untuk mengukur kadar dari gas karbon monoksida yang terkandung diudara pada sekitar 
sensor. Konversi dari ADC 10 bit = 0 – 1023 dengan range deteksi gas MQ -7  = 20 – 2000 ppm CO adalah 
sebagai berikut: 

=  
 ….........…………...………....................….……....……………….……………...……....(12) 

 
= = = 1,93359375….........………………....................…….……....……………….….(13) 

 
=  ∗ 1,93359375….........…………………….……....……………….….......…...……....(14) 

 
5. Regulator LM – 7805& LM – 7812. LM – 7812. 

Berfungsi untuk menurunkan level tegangan battery dari kisaran 16v menjadi 12v untuk penurunan 
tegangan tahap awal kemudian LM – 7805 merupakan penurun tegangan dari kisaran 12v menjadi 5v agar 
sesuai dengan tegangan kerja dari minimum system Atmega 328P. Penggunaan dua step penurunan tegangan 
dengan tujuan agar menambah flexibilitas penggunaan battery dari 2s(8,4 v) / battery 5v langsung  hingga 4s 
(16,4v) battery sehingga dapat memudahkan jika sewaktu – waktu hanya ada battery dengan range tegangan 
yang ada diatas dan juga dapat langsung diparalelkan dengan regulator systemmilik UAV system. 

 
6. MinimumSystem Atmega 328P 

Berfungsi sebagai alat pengolah data dari sensor untuk diterjemahkan kedalam satuan parameter yang 
seharusnya dengan berdasarkan formula matematis diatas yang dirubah menjadi program untuk dijalankan 
pada mikrokontroler ini,  selain itu minimum systemini berfungsi untuk mengontrol pengiriman dan 
penyimpanan data pada system remote sensing MKG sesuai dengan metode pengiriman dan enkripsi data 
yang diciptakan oleh penulis.   
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7. Modul Micro SD dan Micro SD 

Modul micro SD merupakan perangkat yang digunakan untuk menurunkan tegangan kerja data dari 
mikrokontroler atmega 328P yang beroperasi pada kisaran 5v diturunkan hingga menjadi 3,3v untuk dapat 
disambungkan ke tiap – tiap pin dari memory micro SD yang akan digunakan. Hal ini penting karena 
memory micro SD memiliki level tegangan kerja yang rendah yaitu 3,3v pada tiap – tiap pin memory micro 
SD card. 

 
8. Transmitter dan Receiver Radio Frekuensi 433 MHz 

Merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan komunikasi tanpa kabel yang memanfaatkan 
gelombang frekuensi 433 MHz dalam melakukan pengiriman dan penerimaan data MKG. Gelombang 
dengan frekuensi 433 MHz masuk pada kelompok UHF. Pemilihan jenis RF ini berdasarkan kebutuhan besar 
paket transmisi data,dengan nilai panjang gelombang 0,693 m diharapkan jarak atau jangkauan pada 
frekuensi ini bisa lebih jauh.  

  
9. Camera Mobius HD 

Berfungsi untuk merekam gambar atau video pada daerah – daerah yang ada didepan wahana atau 
yang berhadapan langsung dengan perangkat camera Mobius tersebut. Agar rekaman atau gambar dapat 
dilihat lagi dengan tampilan yang sesungguhnya maka rekaman atau gambar yang tertangkap akan disimpan 
ke memory card Micro SD terlebih dahulu lalu ditransmisikan ke Ground Station. 

 
10. Video Transmitter dan Receiver (5,8 GHz) 

Berfungsi untuk mentransmisikan rekaman atau atau gambar yang tertangkap oleh Camera Mobius  ke 
Ground Station menggunakan frekuensi 5.8GHz dengan penerima atau vrx yang memiliki keluaran av out 
sehingga dapat dihubungkan ke TV atau tv tunner yang memiliki port av out. Pada vrx ini dihubungkan ke 
TV tunner gadmei. 

 
11. Battery 3s 1000mAh 

Berfungsi untuk menyuplai kebutuhan arus dari Video transmitter dan minimumsystem pada bagian 
Remote Sensing MKG System.Penggabungan dari keseluruhan system yang terdiri dari UAV system dan 
remote sensingMKG system dapat dilihat pada gambar berikut ini :  

 
Gambar 5.Gabungan Keseluruhan System 

 
3.1.2 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak terdiri dari flowchart program dan pembuatan aplikasi interface untuk 
pengguna. Rancangan perangkat lunak dibedakan menjadi dua bagian utama yaitu flowchart dari 
keseluruhan system pada perangkat keras (UAV dan remote sensing MKGSystem)  dan perancangan GUI 
untuk interface data dari remote sensing MKG system. Perancangan perangkat lunak pada UAV dan remote 
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sensing MKG systemberfungsi untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 
pemrograman berbasis hardware yang akan ditanamkan pada mikrokontroler Atmega 2560 dan Atmega 
328P yang digunakan pada perancangan perangkat keras di atas. Pada bagian perancangan GUI berfungsi 
untuk mempermudah operator dalam membaca data yang ditransmisikan ke Ground Station dan 
memperindah tampilannya. Berikut flowchartdari program systemUAV dan Remote Sensing MKG system. 
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Gambar 6.Flowchart Program Pada UAV Dan Remote Sensing MKG System 

 
 Pada Remote Sensing MKG systempada dasarnya terdiri menjadi dua looping besar utama yaitulooping 

program ketika menggunakan kabel yang terhubung ke PC atau Laptop danlooping program ketika 
menggunakan battery dengan komunikasi tanpa kabel. 

 
3.1.2.1 LoopingProgram Menggunakan Kabel 

Looping program menggunakan kabel disiapkan untuk melakukan pembacaan data maupun program 
ulang atau hanya memberi masukan koreksi atau adjustmen pada parameter - parameter yang ada. Dalam 
looping menggunakan kabel terdapat sub looping yang membedakan penggunaan yaitu menggunakan 
terminal dalam pembacaan data atau menggunakan aplikasi GUI AERO VIEW yang diciptakan sebagai 
interface yang ideal untuk menampilkan data - data aerosonde.  
 
A. Sub looping program Terminal “T” 

Merupakan sub looping program yang digunakan untuk menampilkan data aerosonde menggunakan 
aplikasi umum seperti Putty, Hyperterminal dan lain – lain dengan berbasis CLI. Perbedaan mendasar 
pada sub program ini adalah pada algoritma program dan pengiriman datanya, yang mana pada sub 
program ini data akan dikirim terus menerus tanpa menunggu adanya request dari Laptop atau PC. 
 

B. Sub looping program GUI “G”, merupakan sub looping program yang digunakan untuk menampilkan 
data aerosonde menggunakan aplikasi yang diciptakan khusus oleh penulis untuk menampilkan data 
aerosonde dengan tampilan yang lebih menarik sehingga tidak membuat jenuh operator yang 
mengoperasikan aerosonde tersebut. Perbedaan mendasar pada sub looping program GUI adalah pada 
algoritma dan system pengiriman datanya, yang mana program akan melakukan sampling dan mengirim 
data ketika ada interupsi berupa request dari PC atau Laptop dengan mengirimkan kode khusus yaitu : 
 “1”. Suhu dari  LM 35 
 “2”. Suhu dari DHT – 11  
 “3”. Suhu dari BMP – 085  
 “4”. Kelembaban udara  
 “5”. Tekanan udara (mBar) 
 “6”. Tekanan udara (ATM) 
 “7”. Tekanan udara (Pa) 
 “8”. Ketinggian (msl) 
 “9”. Ketinggian meter di atas 

permukaan tanah 
 “0”. Carbon Monoxida 

(ppm)
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Tujuan dari pembuatan pengiriman berdasarkan kode request adalah untuk mengurangi adanya ketidak 
cocokan timing dari crystal oscilator pada system Remote Sensing MKG dengan clock pada Laptop atau 
PC yang menjalankan program AERO VIEW yang telah diciptakan khusus untuk menjadi interface dalam 
pembacaan data yang menarik. 

 
3.1.2.2 Looping Program Menggunakan Battery Dan Kominkasi Tanpa Kabel 

Looping program menggunakan battery dan komunikasi tanpa kabel merupakan salah satu looping utama 
yang memiliki perbedaan parameter seperti tegangan referensi yang berbeda pada systemRemote Sensing 
MKG ketika menggunakan battery dan komunikasi tanpa kabel dengan menggunakan komunikasi kabel ke 
PC atau ke Laptop. Pembuatan looping ini juga berdasarkan komunikasi yaitu ketika menggunakan 
komunikasi tanpa kabel dengan memanfaatkan fungsi software serial pada pin atau port yang ada pada 
minimum system Atmega 328P untuk dijadikan port TX dan RX dengan pembacaan menggunakan kode 
“mySerial”. Pemisahan looping juga bertujuan untuk mempertegas adanya perbedaan antara kedua 
komunikasi sehingga jika terjadi gangguan atau jika ada kesalahan dapat dilakukan trobleshooting dengan 
mudah.  

Pada looping program menggunakan battery dan komunikasi tanpa kabel juga memiliki tiga sub looping 
utama yaitu dua sub looping merupakan looping untuk sampling dan pengiriman data secara terus menerus 
namun yang membedakan adalah format pengiriman datanya untuk sub looping “T” lebih panjang dibanding 
dengan format pengiriman data pada sub looping “S” yang disiapkan untuk pengirman data ke Smartphone 
android dengan pembacaan menggunakan software terminal, dan satu sub looping lainnya yaitu sub looping 
program “G” sama halnya dengan looping menggunakan kabel yang mana disiapkan untuk sambungan dan 
pembacaan data menggunakan program AERO VIEW yang dibuat oleh penulis. Untuk kode request yang 
dibutuhkan dalam melakukan permintaan atau pemanggilan parameter tertentu sama dengan kode request di 
atas.Penggunaan kode untuk  memanggil nilai atau meminta atau request data parameter tertentu dapat 
dilakukan bukan hanya dengan menggunakan program AERO VIEW yang dibuat oleh penulis tetapi juga 
dapat digunakan ketika menggunakan aplikasi berbasis CLI terminal seperti Putty. Ketika Remote Sensing 
MKG System berada pada sub looping “G” mikrokontroler tidak akan melakukan operasi apa – apa selain 
counting ketika request tidak ada atau tidak adanya kode permintaan data yang diterima oleh mikrokontroler 
Atmega 328P, proses ini disebut sebagai proses tunggu atau idle dan ketika sewaktu – waktu terjadi interupsi 
pada mikrokontroler berupa kode request maka mikrokontroler akan langsung memrosesnya sesuai dengan 
kode yang diterima. 

Untuk keluar dari sub looping program baik “T” atau “S” ataupun “G” cukup dengan mengirimkan kode 
sub looping program yang lain yang tidak sedang dalam keadaan aktif, jika menggunakan kode yang sama 
dengan kondisi aktif dan atau menggunakan selain kode tersebut maka mikrokontroler tidak akan melakukan 
proses apapun selain membaca kemudian melewati proses tersebut untuk tetap melanjutkan proses 
berikutnya pada sub looping program yang sedang aktif. Ketika Remote Sensing MKG System diaktifkan 
pertama kali, jika mikrokontroler belum menerima salah satu kode sub looping program (“S” “T” “G”) yang 
akan diaktifkan, maka mikrokontroler hanya akan melakukan proses diam atau dile hingga kode tersebut 
diterima. 

 
3.2 Pembahasan Hasil Perancangan System 

Pada perancangan dan pembangunan aerosonde ini menghasilkan sebuah aerosonde yang telah diuji coba 
secara terstruktur sehingga aerosonde yang dibuat telah dapat dikatakan layak untuk digunakan.  
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(a)                                                 (b)                                                        (c) 

                (d)                                                (e)                                                          (f) 
Gambar 7. (a) Aerosonde yang dibuat; (b) Tampilan awal GUI yang dibuat; (c) Tampilan utama STMKG  Aero View ; 

(d) Mode Terminal; (e) Mode Smartphone; dan (f) Tangkapan FPV System. 
 
 

3.2.1 Uji Coba Wahana 
Pengujian wahana dilakukan untuk memastikan bahwa wahana dapat terbang dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan perancangan system. Pengujian wahana sudah dilakukan hingga lebih dari 30 kali terbang dengan 
failure systemnol kali, dan dilakukan dibeberapa tempat yang berbeda seperti di lapangan bulutangkis di 
daerah jl. Wadas 1, di kampus Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) serta di 
kantor BMKG pusat. Pengujian wahana juga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tunning PID 
yang sesuai sehingga wahana dapat terbang dengan kesetabilan tinggi serta respon kendali sesuai dengan 
yang diharapkan. Pengujian wahana berjalan dengan lancar dan baik namun memiliki sedikit koreksi penting 
terkait komponen yang digunakan seperti motor dengan propeller besar atau berdiameter panjang memiliki 
vibrasi yang sangat besar terhadap frame dengan lengan aluminium sehingga perlu adanya balancing yang 
benar – benar baik untuk mengurangi vibrasi motor terhadap frame yang menjalar hingga ke system kendali 
dan mempengaruhi pembacaan sensor accelerometer menjadi sedikit terganggu. 

 

 
Gambar 8. Uji Coba Aerosonde 
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3.2.2 Uji Coba Remote Sensing MKG 
Pengujian remote sensing MKG dilakukan ketika wahana terbang dan ketika wahana diam dibawah untuk 

memastikan apakah system Remote Sensing MKG yang dibuat sudah berfungsi dengan baik.  

 
(a)                                                                                 (b) 

Gambar 9.(a) Data Dari Remote Sensing MKG Menggunakan Terminal; (b) Komunikasi data Remote Sensing 
MKG menggunakan Smartphone. 

 
Uji Coba remote sensing MKG system yang kedua dilakukan di lapangan Kampus STMKG dengan 

menerbangkan wahana pada ketinggian yang berubah ubah dan didiamkan beberapa detik pada ketinggian 
ketinggian tertentu. Berikut hasil uji coba ketika wahana diterbangkan. 

 

 

 
 

Gambar 10. (a) Grafik suhu naik ketika wahana berada di atas dan turun perlahan; (b) Grafik tekanan udara naik ketika 
wahana diturunkan secara perlahan; (c) Grafik kelembaban udara turun perlahan ketika wahana naik; (d) Grafik 
ketinggian di atas tanah naik dan turun mengikuti pergerakan wahana; (e) Grafik CO naik dan turun mengikuti 

perubahan posisi wahana kadar CO akan menurun jika wahana semakin tinggi. 
 

Pada tahap uji coba Remote Sensing MKG System berjalan dengan baik, seluruh system beroperasi 
dengan seharusnya sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Pengujian dilakukan juga dengan 
melakukan request data secara manual dengan mengirimkan kode yang ditetapkan oleh penulis untuk 
memastikan data tiap parameter tidak terganggu dengan data paramter MKG lainnya berikut tampilan data 
dengan menggunakan kode request dengan urutan data dari kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 :

(a) (b) 

(c) 
(d) 

(e) 
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Gambar 11.  Mode GUI Pada Terminal 

 
3.2.3 Uji Coba Perangkat FPV(First PersonView) 

Pengujian perangkat FPV yang terdiri dari kamera, vtx, vrx, servo stabilizer dan penggerak, tv tunner 
serta power system sudah berfungsi dengan normal dengan gambar dari kamera sudah dapat ditampilkan ke 
PC atau Laptop dengan menggunakan penghubung tv tunner. Berikut hasil screen shoot video terbang: 

 

 
 

Gambar 12.Screen Shoot Rekaman Video Dari Kamera 
 

3.2.4 Kalibrasi Dan Validasi Remote Sensing MKG System 
Tahapan kalibrasi merupakan tahapan penting yang dapat menentukan atau menunjukan kualitas data dari 

sebuah alat dengan berdasarkan tingkat keperceryaan yang didasarkan oleh nilai ketidakpastian dari alat yang 
telah dikalibrasi. Namun pada tahapan kalibrasi Remote Sensing MKG System tidak dapat dikalibrasi secara 
keseleruhan dikarenakan keterbatasan peralatan kalibrasi yang ada. Namun penulis tetap mencoba 
melakukan validasi sensor secara keseluruhan dengan metode – metode yang dianggap dapat diterapkan. 
 
3.2.4.1 Kalibrasi dan Validasi Sensor Suhu Udara  

Pada kalibrasi suhu terbagi menjadi tiga bagian dikarenakan oleh sensor yang digunakan ada tiga. Satu 
sensor independent suhu dan dua sensor gabungan antara suhu serta tekanan dan suhu serta kelembaban. 
Ketiga sensor suhu tersebut dikalibrasi dengan waktu yang sama di Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika Wilayah II Ciputat.Kalibrasi suhu Sensor LM-35– 11, set point ±20ºC : U95= 0,32ºC, koreksi = 
0,277ºC, set point ±30ºC : U95= 0,24ºC, koreksi = 0,238ºC, set point ±40ºC : U95 = 0,34ºC,koreksi sebesar 
0,434º. 

Tabel 1. kalibrasi LM – 35 

 
 

Alat
Pembacaan Koreksi Temperaturyang dikalibrasi

19,447oC 0,029 oC 19,476 oC 19,30 oC 0,176 oC

19,334oC 0,029 oC 19,363 oC 18,93 oC 0,433 oC

19,333 oC 0,029 oC 19,362 oC 19,30 oC 0,062 oC

19,337 oC 0,029 oC 19,366 oC 18,93 oC 0,436 oC
T Max 19,476 oC 19,300 oC
T Min 19,362 oC 18,930 oC

rata –rata 19,401 oC 19,12 oC 0,277 oC 0,19 oC

30,115 oC -0,084 oC 30,031 oC 29,70 oC 0,331 oC

30,102 oC -0,084 oC 30,018 oC 29,70 oC 0,318 oC

30,122 oC -0,084 oC 30,038 oC 29,70 oC 0,338 oC

30,148 oC -0,084 oC 30,064 oC 30,10 oC -0,036oC
T Max 30,064 oC 30,100 oC
T Min 30,018 oC 29,700 oC

rata -rata 30,038 oC 29,80 oC 0,238 oC 0,18 oC

40,275 oC 0,001 oC 40,276 oC 39,71 oC 0,566 oC

40,280 oC 0,001 oC 40,281 oC 39,71 oC 0,571 oC

40,250 oC 0,001 oC 40,251 oC 39,94 oC 0,311 oC

40,228 oC 0,001 oC 40,229 oC 39,94 oC 0,289 oC
T Max 40,281 oC 39,940 oC
T Min 40,229 oC 39,710 oC

rata -rata 40,259 oC 39,83 oC 0,434 oC 0,16 oC

±40 ºC

Set Point
STANDAR

KoreksiStandar Deviasi

±20 ºC

±30 ºC
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Kalibrasi suhu Sensor DHT – 11, set point ±20ºC : U95= 0,87ºC, koreksi = -0,108ºC, set point ±30ºC : 
U95= 0,81ºC, koreksi = 0,288ºC, set point ±40ºC : U95 = 0,09ºC,koreksi = 0,259º. 

 
Tabel 2.  Kalibrasi suhu DHT – 11 

 
 
Kalibrasi suhu Sensor BMP-085– 11, set point ±20ºC : U95= 0,12ºC, koreksi = -0,033ºC, set point ±30ºC : 

U95= 0,12ºC, koreksi =-0,137ºC, set point ±40ºC : U95 = 0,13ºC,koreksi = -0,116º 
 

Tabel 3. Kalibrasi suhu BMP – 085 

 
 

3.2.4.2 Kalibrasi dan Validasi Sensor Tekanan Udara 
Kalibrasi sensor BMP – 085 dilakukan dengan mengambil tiga set point juga yang terdiri dari 900mBar, 

950mBar dan 1000mBar dengan pengambilan sample tiap set point sebanyak empat kali juga.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alat
Pembacaan Koreksi Temperaturyang dikalibrasi

19,447 oC 0,029 oC 19,476 oC 20,00 oC -0,524oC

19,334 oC 0,029 oC 19,363 oC 19,00 oC 0,363 oC

19,333 oC 0,029 oC 19,362 oC 19,00 oC 0,362 oC

19,337 oC 0,029 oC 19,366 oC 20,00 oC -0,634 oC
T Max 19,476 oC 20,000 oC
T Min 19,362 oC 19,000 oC

rata -rata 19,401 oC 19,50 oC -0,108 oC 0,55 oC

30,115 oC -0,084 oC 30,031 oC 30,00 oC 0,031 oC

30,102 oC -0,084 oC 30,018 oC 29,00 oC 1,018 oC

30,122 oC -0,084 oC 30,038 oC 30,00 oC 0,038 oC

30,148 oC -0,084 oC 30,064 oC 30,00 oC 0,064 oC
T Max 30,064 oC 30,000 oC
T Min 30,018 oC 29,000 oC

rata –rata 30,038 oC 29,75 oC 0,288 oC 0,49 oC

40,275 oC 0,001 oC 40,276 oC 40,00 oC 0,276 oC

40,280 oC 0,001 oC 40,281 oC 40,00 oC 0,281 oC

40,250 oC 0,001 oC 40,251 oC 40,00 oC 0,251 oC

40,228 oC 0,001 oC 40,229 oC 40,00 oC 0,229 oC
T Max 40,281 oC 40,000 oC
T Min 40,229 oC 40,000 oC

rata –rata 40,259 oC 40,00 oC 0,259 oC 0,02 oC

Set Point
STANDAR

KoreksiStandar Deviasi

±20 ºC

±30 ºC

±40 ºC

Alat

Pembacaan Koreksi Temperaturyang dikalibrasi

19,447 oC 0,029 oC 19,476 oC 19,50 oC -0,024 oC

19,334 oC 0,029 oC 19,363 oC 19,40 oC -0,037 oC

19,333 oC 0,029 oC 19,362 oC 19,40 oC -0,038 oC

19,337 oC 0,029 oC 19,366 oC 19,40 oC -0,034 oC
T Max 19,476 oC 19,500 oC
T Min 19,362 oC 19,400 oC

rata –rata 19,401 oC 19,43 oC -0,033 oC 0,01 oC

30,115 oC -0,084 oC 30,031 oC 30,10 oC -0,069 oC

30,102 oC -0,084 oC 30,018 oC 30,20 oC -0,182 oC

30,122 oC -0,084 oC 30,038 oC 30,20 oC -0,162 oC

30,148 oC -0,084 oC 30,064 oC 30,20 oC -0,136 oC
T Max 30,064 oC 30,200 oC
T Min 30,018 oC 30,100 oC

rata –rata 30,038 oC 30,18 oC -0,137 oC 0,05 oC

40,275 oC 0,001 oC 40,276 oC 40,30 oC -0,024 oC

40,280 oC 0,001 oC 40,281 oC 40,40 oC -0,119 oC

40,250 oC 0,001 oC 40,251 oC 40,40 oC -0,149 oC

40,228 oC 0,001 oC 40,229 oC 40,40 oC -0,171 oC
T Max 40,281 oC 40,400 oC
T Min 40,229 oC 40,300 oC

rata –rata 40,259 oC 40,38 oC -0,116 oC 0,06 oC

±40 ºC

Set Point
STANDAR

KoreksiStandar Deviasi

±20 ºC

±30 ºC
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Tabel 4.Kalibrasi Tekanan Udara 

 
 
Kalibrasi sensor BMP – 085 memperoleh nilai ketidakpastian  tekanan udara pada  set point 900mBar 

adalah sebesar 0,08mBar dan faktor koreksi sebesar 0,883mBar, ketidakpastian pada set point 950mBar 
adalah sebesar 0,13mBar dan faktor koreksi sebesar -0,935mBar, ketidakpastian pada tekanan 1000mBar 
adalah sebesar 0,07mBar dan faktor koreksi sebesar 1,043mBar. 
 
3.2.4.3 Kalibrasi dan Validasi Sensor Kelembaban Udara  

Pada sensor kelembaban udara DHT – 11 tidak dilakukan kalibrasi disebabkan karena alat yang 
digunakan untuk kalibrasi kelembaban tidak terdapat pada Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika Wilayah II. Oleh sebab itu langkas yang dilakukan untuk Validasi adalah hanya sebatas 
membandingkan dengan alat operasional yang ada di STMKG tepatnya berada di dalam ruang Radar. Karena 
sifatnya hanyalah membandingkan dan informasi teknis terkait alat operasional yang digunakan untuk 
melakukan validasi tidak tersedia maka yang dihitung hanyalah nilai koreksinya saja. 

 
Tabel 5. Validasi Kelembaban Udara 

 
 

3.2.4.3 Kalibrasi dan Validasi Sensor Carbon Monoxide 
Untuk sensor parameter CO tidak dilakukan proses kalibrasi disebabkan karena alat yang digunakan 

untuk melakukan kalibrasi tidak tersedia di Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II 
dan termasuk alat operasional pun tidak tersedia di Kampus STMKG. Oleh sebab itu, proses validasi CO 
hanya dilakukan dengan menempatkan sensor pada ruangan atau tempat tertutup kemudian dilakukan 
pembacaan data hingga stabil dan kemudian diberikan asap rokok untuk mengetahui sensor menerima respon 
dari asap atau tidak. Hasil ujicoba yang dilakukan menunjukkan bahwa sensor memiliki respon yang cukup 
baik ketika tabung yang berisi sensor di injeksikan asap rokok sedikit demi sedikit hingga asap didalam 
tabung menjadi pekat secara perlahan, pada keluaran sensor menunjukkan kenaikan pula secara perlahan 
dengan mengikuti kondisi disekitar sensor tersebut, dan ketika sensor diletakkan pada kondisi bebas asap 
sensor langsung merespon dengan nilai keluaran yang menurun. berikut gambar grafiknya : 
 

Set Point Alat yang dikalibrasiKoreksi
Standar 
Deviasi

(mBar) Pembacaan Koreksi Tekanan Pembacaan (mBar) (mBar)
(mBar) (mBar) (mBar) (mBar)

901,91 -0,094 901,816 900,91 0,906

901,92 -0,094 901,826 900,91 0,916

901,92 -0,094 901,826 900,97 0,856

901,92 -0,094 901,826 900,97 0,856

P Max 901,826 900,97

P min 901,816 900,91

Rata -rata 901,823 900,94 0,883 0,03

950,9 -0,082 950,818 949,95 0,868

950,91 -0,082 950,828 949,81 1,018

950,92 -0,082 950,838 949,92 0,918

950,92 -0,082 950,838 949,9 0,938

P Max 950,838 949,95

P min 950,818 949,81

Rata -rata 950,83 949,89 0,935 0,06

989,4 -0,062 989,338 988,3 1,038

989,4 -0,062 989,338 988,29 1,048

989,4 -0,062 989,338 988,29 1,048

989,39 -0,062 989,328 988,29 1,038

P Max 989,338 988,3

P min 989,328 988,29

Rata -rata 989,335 988,293 1,043 0,01

STANDAR

900

950

1000

Alat operasional Alat yang dibuat Koreksi
72% 40% 32%
72% 40% 32%
72% 40% 32%
72% 40% 32%
72% 40% 32%
72% 40% 32%
72% 39% 33%
72% 39% 33%
72% 39% 33%
72% 39% 33%

Rata - rata 32,40%
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Gambar 13. (a) Grafik naik ketika tabung diinjeksi asap; (b) Grafik naik kedua ketika tabung diinjeksi asap dengan 
asap yang lebih pekat; (c) Grafik naik turun naik ketika sensor didiamkan di dalam tabung kemudian dikeluarkan dan 

kemudian dimasukan lagi; dan (d) Grafik ketika tabung dibuka 
 

3.2.5 Analisis Keseluruhan System 
Seluruh system yang dirancang telah beroperasi sangat baik dengan Analisis sebagai berikut :  
 

3.2.5.1 Aerosonde 
Aerosondetelah malalui tahapan ujicoba yang sangat intensif dengan beberapa koreksi dan perbaikan serta 

penggantian komponen. Setelah dilakukan ujocoba hingga 50 kali lebih disertai dengan tunning PID secara 
terstruktur sehingga menghasilkan nilai tunning PID yang cukup stabil serta memiliki respon yang cukup 
baik untuk wahana dengan ukuran 70cm (diagonal) serta titik center of grafity yang tepat berada ditengah 
persilangan antar motor. Berikut hasil tunning PID yang diperoleh: 

 
- Rate Roll :    
  P  = 0,1302 
  I  = 0,1302 
  D  = 0,0120 
- Rate Pitch : 
  P  = 0,1252 
  I  = 0,1252 
  D  = 0,0135 
- Rate Yaw : 
  P  = 0,2000 
  I  = 0,0200 
  D = 0,0000 
 

- Throttle acceleration : 
  P = 0,7500 
  I = 1,5000 
  D = 0,0000 
- Rate Stabilize Pitch: 
  P = 5,0500 
  I = 0,0000 
  D   = 0,0000 
 
- Rate Stabilize Yaw: 
  P = 4,5000 
  I = 0,0000 
  D   = 0,0000 

- Rate Stabilize Roll: 
  P = 5,2500 
  I = 5,2300 
  D   = 1,2000 
- Rate Altitude : 
  P = 1,0000 
  I = 0,0000 
  D  = 0,0000 
- Rate GPS: 
  P = 1,0000 
  I = 0,5000 
  D = 0,0000 
 

(a) (b

(c (d) 
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3.2.5.2 Analisis Hasil Kalibrasi Dan ValidasiData Remote Sensing MKG System  
Analisis hasil terdiri empat bagian yang sama dengan bagian 3.2.4 yaitu proses kalibrasi dan validasi 

remote sensing MKG system. Untuk parameter ketinggian tidak dilakukan kalibrasi dan validasi karena tidak 
menggunakan sensor tetapi merupakan fungsi langsung dari BMP – 085 yang dapat melakukan konversi dari 
tekanan menjadi ketinggian. Selama tahap ujicoba untuk parameter ketinggian telah dilakukan pengamatan 
dan hasilnya sesuai dengan keterangan pada data sheet yang memiliki resolusi ketinggian senilai 0,25m dan 
toleransi sebesar ±1m (hasil ujicoba).  Secara keseluruhan hasil kalibrasi dan validasi sudah sangat baik dan 
dapat dikatakan cukup layak operasi namun untuk kelembaban pada DHT – 11 memiliki faktor koreksi yang 
cukup besar sehingga perlu dilakukan proses adjustment untuk menyamakan hasil keluaran sesuai dengan 
alat yang digunakan untuk validasi. 

 
3.2.5.3 Analisis System Komunilkasi 

Pada uji terbang terakhir pada tanggal 09-08-2015 menunjukkan bahwa jalur komunikasi untuk kontrol 
wahana sudah sangat bagus. Hal ini terbukti dengan tidak terjadi tanda-tanda wahana sedang dalam kondisi 
failsafejika terjadi koneksi TX RX untuk kontrol wahana terputus sehingga wahana akan masuk pada mode 
failsafe untuk mendarat sendiri secara automatis. Gangguan dari frekuensi signal sejenis juga tidak terlalu 
berimbas pada kendali wahana karena pada TX dan RX kontrol wahana memiliki fitur ACCST(Advanced 
Continous Channel Shifting) yang mengharuskan perubahan channel secara automatis dengan periode 
tertentu.  

Pada jalur komunikasi remote sensing MKG system sudah berfungsi dengan baik dan data yang dikirim 
terkirim ke Laptop dengan persentase hingga 99% dan 1% tidak masuk sempurna. Namun secara 
keseluruhan dapat dikatakan sangat baik. Sementara pada jalur komunikasi FPV system sudah berfungsi 
dengan baik, tetapi pada jarak tetentu atau pada posisi yang tidak tepat dapat mempengaruhi transmisi signal 
yang mengakibatkan gambar yang masuk ke Laptop tidak seolah-olah bersemut atau bahkan tidak ada sama 
sekali. 

 
4.KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perancangan dan pembuatan aerosonde berbasis 
multitorotor (quadcopter) telah berhasil dilakukan dan dapat dioperasikan dengan baik. Terbukti dengan uji 
fungsi terbang terhadap beberapa mode terbang didapatkan fitur ini sudah berfungsi dengan normal, uji 
fungsi transmisi data MKG dengan hasil yang sudah dapat ditampilkan di PC, baik menggunakan terminal 
maupun STMKG AEROVIEW dan ditampilkan di perangkat Android serta dan uji fungsi live feed atau 
streaming video real time yang juga sudah berfungsi dengan baik. 
4.2 Saran 

Secara fungsi Aerosonde  yang dibangun sudah dapat berfungsi dengan baik, namun agar diperoleh hasil 
yang lebih optimal disarankan :  
1. Pengujian dilakukan pada level – level ketinggian yang lebih tinggi serta berulang kali untuk memperoleh 

data kemampuan terbang wahana Aerosonde yang dibangun. 
2. Penambahan fitur image processing serta artificial intelligence agar Aerosonde mampu mengambil 

keputusan dan seolah berfikir sendiri. 
3. Penggantian bahan yang digunakan sabagai frame karena frame yang digunakan masih cenderung mudah 

menghantarkan getaran. 
4. Penggantian dan jika bias membuat motor brushless sendiri yang jauh lebih efisien. 
5. Penggantian sensor – sensor dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan acuan dari WMO (Word 

Meteorogical Organization ). 
6. Dilakukan komparasi langsung diudara dan menggunakan Radio Sonde sebagai alat pembanding. 
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JudulMakalah                : Rancang Bangun Aerosonde Berbasis Multirotor Sebagai Alat Penginderaan Jauh 

Berbasis Drone 
Pemakalah  : Muhammad Syamsudin (BMKG) 
Diskusi   : 
 
Pertanyaan: Rahmat Rizkiyanto (LAPAN): 
Bagaimana efisiensi penggunaan drone tersebut dibandingkan dengan yang dikembangkan? 
 
Jawaban: 
Jika kita berbicara efisiensi di bandingkan alatoperasional yang digunakan saat ini untuk mengukur 
parameter meteorologi di udara jelas sangat efisien menggunakan alat yang saya bangun. Karena untuk saat 
ini BMKG sendiri masih menggunakan alat yang biasa disebut sebagai radio sonde. Radio sonde sendiri 
ketika dimanfaatkan untuk mengukur parameter MKG di udara menggunakan media balon agar dapat 
terbang ke atas dengan tekanan udara di dalam balon merupakan tekanan udara yang telah ditetapkan oleh 
masing-masing vendor radio sonde tersebut, ketika radio sonde direlease memang benar datanya bagus 
namun alat tersebut diibaratkan alat sekali pakai, kenapa di katakana sekali pakai? karena radio sonde yang 
telah kita release tadi tidak akan kembali ke tempat di mana kita merelease radio sonde tersebut, sementara 
berdasarkan informasi stasiun meteorologi satu buah radio sonde + balon memiliki harga sangat mahal. Hal 
ini akan wajar jika dapat digunakan berkali kali, namun akan sangat tidak efisien jika hanya dapat menjadi 
barang sekali pakai. Sementara kebutuhan data MKG di udara sangat penting, sehingga regulasi menuntut 
untuk dilakukan pengukuruan dalam satu hari dua kali untuk beberapa stasiun meteorologi yang telah 
ditentukan berdasarkan jarak antar stasiun.  
Bayangkan satu stasiun meteorologi yang melakukan pengamatan udara atas setidaknya membutuhkan 2 
buah untuk satu hari jika di kalikan satu tahun 365 hari kali 2 buah satu hari = 720 buah per tahun sementara 
stasiun meteorologi di indonesia yang memiliki tugas khusus dan harus melakukan pengukuran parameter 
mkg di udara atas ada sekitar 18 stasiun jika melihat data rason yang di kirim oleh stasiun di ogimet. 
Tentunya dana operasional untuk merelease alat tersebut sangat besar karena selain untuk membeli radio 
sondenya per buah biaya pembelian dan perawatan serta maintenance receivernya juga tidak sedikit. 
Akhirnya jika dibandingkan radio sonde dengan aerosonde yang dapat kembali tentu akan sangat memiliki 
perbedaan biaya operasional yang jauh. 
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Uji Coba dan Analisis Pemetaan Vegetasi Menggunakan Kamera Saku 
Modifikasi NIR Pada Wahana Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTA) 

(Studi Kasus: Desa Sumberker, Kab. Biak) 
 

Test and Analysis Vegetation Mapping Using Modified NIR Pocket Camera 
as Payload for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
(Case Study: Sumberker Village, Biak Regency) 

Daniel Sande Bona1*) 
 

1Balai LAPAN Biak 
 

*)E-mail: daniel.sande@lapan.go.id 

ABSTRAK – Pemanfaatan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTA) untuk pemantauan vegetasi semakin banyak 
digunakan salah contohnya untuk pemantauan kesehatan tanaman pada perkebunan atau pertanian. Makalah ini 
membahasa hasil uji coba dan analisa pemantauan vegetasi dengan menggunakan kamera saku yang sudah dimodifikasi 
dengan filter NIR ROSCO 2007. Lingkup pembahasan pada makalah ini antara lain analisa akurasi hasil foto udara 
dalam membedakan objek vegetasi dan non-vegetasi. Selanjutnya studi ini melakukan analisa akurasi hasil foto udara 
untuk membedakan vegetasi yang sehat dan tidak sehat. Studi ini juga melakukan perbandingan secara statistik indeks 
vegetasi antara citra foto udara hasil pemotretan kamera saku modifikasi dengan citra satelit multispektral resolusi 
menengah dan tinggi. Hasil studi ini ialah optimasi pengaturan dan kalibrasi kamera serta optimasi metode pengolahan 
citra foto udara hasil pemotretan kamera saku modifikasi untuk pemantauan vegetasi. 

Kata kunci:vegetasi,kamera saku, filter NIR, pesawat terbang tanpa awak  

ABSTRACT –Utilization of unmanned aerial vehicel (UAV) for vegetation monitoring is increasing particularly for 
agriculture plant health monitoring. This paper discuss the experiment results and provide analysis on vegetation 
monitoring using pocket camera that have been modified with NIR filter ROSCO 2007. Scope of discussion of this paper 
include accuracy assesment of aerial photo in distinguishing vegetation and non-vegetation object. Furthermore, this 
study analyzes the accuracy of the results of aerial photographs to distinguish healthy and unhealthy vegetation. The 
study also perform statistical comparisons of vegetation index between UAV imagery using modified pocket camera  
with medium and high spatial resolution multispectral satellite imagery.The results of this study is the optimization of 
configuration and calibration of the camera as well as the optimization of the image processing method of aerial 
photographs captured by a modified pocket for monitoring vegetation. 
Keywords:vegetation, pocket camera, NIR Filter, Unmmaned Aerial Vehicle 

1. PENDAHULUAN  
Saat ini dalam bidang pertaninan dan perkebunan sedang mulai marak penerapan konseppertanian 

modern yang dikenal dengan istilah Pertanian Presisi (Precision Agriculture). Secara garis besar Pertanian 
Presisi ialah metode manajemen lokasi pertanianyang mengandalkan teknologi informasi berbasis spasial 
skala detail dari beragam sumber sebagai bahan pengambilan keputusan untuk strategi manajemen pertanian 
dalam rangka untuk meningkatkan rasio input (pemupukan, pembasmian hama, pengairan) dan output (hasil 
panen) (USDA,2007).  

Salah satu teknologi yang digunakan pada metode Pemetaan Presisi ialah dengan menggunakan Pesawat 
Terbang Tanpa Awak (PTA) yang telah dilengkapi sensor kamera yang digunakan untuk mememetakan 
kondisi tanaman. Sensor kamera yang digunakan merupakan kamera jenis multispektral yang memiliki kanal 
infra merah dekat.Kanal infra merah ialah spektrum gelombang elektromagnet yang digunakan untuk 
memantau kesehatan tanaman. Tanaman yang sehat akan menyerap sebagian besar spektrum gelombang 
tampak khususnya gelombang merah yang digunakan dalam proses fotosintesis dan memantulkan hampir 
seluruh gelombang infra merah dekat (Tucker,1979).Saat ini di pasaran tersedia beberapa macam kamera 
multispektral yang digunakan untuk muatan PTA. Kamera multispektral ini memiliki beberapa sensor untuk 
mendeteksi masing-masing spektrum gelombang cahaya tambak dan infra merah dekat (Chenghai dkk,2014). 

Salah satu kendala utama untuk dapat menggunakan jenis kamera multispektral seperti beberapa contoh 
di atas ialah kendala harga (Chenghai dkk,2014). Harga camera tersebut berkisar antara 3500-10000 US 
Dollar. Kemudian kendala lainnya ialah kamera multispektral tersebut memiliki ukuran sensor dan resolusi 
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kerapatan pixel yang kecil (Rabatel dkk,2014). Sebagai alternatif saat ini para praktisi mencoba memodifkasi 
kamera saku digital consumer grade untuk mampu menangkap gelombang sinar infra merah dekat sehingga 
dapat digunakan untuk aplikasi pemetaan vegetasi dengan PTA. 

Sensor kamera digital pada umumnya memiliki kemampuan untuk menangkap spektrum gelombang 
inframerah dekat (Sandidge,2009). Hanya saja terdapat filter  menghalangi sinyal inframerah untuk sampai 
ke sensor kamera. Dengan menghilangkan filter inframerah dan menggantinya dengan filter yang 
melewatkan inframerah dekat maka sensor kamera akan dapat merekam spektrum gelombang inframerah 
dekat (Sandigde,2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Perbandingan kamera digital standar RGB dan kamera modifikasi NIR 

(a) Kamera standar RGB (b) kamera modifikasi NIR (Hunt dkk,2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Contoh ilustrasi mengganti “hot mirror” 
 yang menghalangi IR dengan filter  

yang melewatkan spektrum Infra Merah dekat (Sadigde,2009) 

2. METODE 
2.1 Alat dan Bahan 
2.1.1 Kamera 

Kamera yang digunakan pada eksperimen ini adalah Kamera Digital Canon PowerShot S100 dengan 
spesifikasi sebagai berikut: 

 Resolusi             : 4000x3000 Piksel (12MP) 
 Tipe Sensor       : CMOS 
 Ukuran Sensor  : 1/1.7” (7.44mm x 5.88mm) 
 Focal Length (equiv)  :  24-120mm 
 Max Apperture : F2-5.9 
 Max Shutter Speed : 1/2000 sec 

Pada ekperimen ini menggunakan dua kamera Canon S100 satu kamera dimodifikasi dengan filter NIR dan 
satu kamera tidak dimodifikasi.Tujuannya untuk bisa membuat citra komposit NIR, Red, Green 

2.1.1. Filter NIR 
Filter Infra Merah Dekat (NIR) yang digunakan adalah Rosco #2007 dengan karakteristik dan spesifikasi 
sebagai berikut: 
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Gambar 3. Karakteristik Filter ROSCO #2007 (ROSCO) 

https://www.rosco.com/ 
  

2.1.3 Wahana PTA 
Wahana PTA yang digunakan ialah jenis flying wing EPO Foam dengan spesifikasi sebagai berikut: 
Rentang Sayap : 155Cm 
Motor   : Brushless 2820 800Kv 
Propeller  : 10x7 
Servo   : 9 gram 2 buah 
Telemetry  : 915Mhz 
Radio   : 8 Channel 2.4 Ghz 
Flight Control  : APM 2.6 
Batterai   : Lipo 4S 4000MAh 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Wahana PTA 

 
2.1.3 Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan pada eksperimen ini antara lain: 

 Microsoft ICE untuk mosaik Citra 
 Image J untuk visualisasi NDVI dan Uji Foto Daun 
 Mission Planner untuk pembuatan jalur terbang 
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2.2 Diagram Alir Eksperimen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Diagram Alir Eksperimen 
 

2.3 Lokasi Eksperimen 
Eksperimen dilakukan di lingkungankomplek LAPAN Biak. Desa Sumberker. Biak-Papua 

3. HASILDAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilakukan uji foto udara dengan PTA untuk pemetaan vegetasi menggunakan kamera digital 
modifikasi NIR. Agar diperoleh hasil yang optimal maka pada eksperimen ini dilakukan terlebih dahulu 
eksperimen foto daun.Tujuannya untuk mencari parameter pengaturan yang optimal untuk kamera 
modifikasi NIR. Pada eksperimen ini diambil beberapa jenis daun antara lain: Daun matoa yang berwarna 
hijau, daun yang layu (menguning), dauh pohon kelapa, daun cemara dan daun pohon kelapa yang sudah 
mati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Citra natural composite RGB foto daun 
 
Pada kamera digital terdapat tiga paramater pengaturan yang perlu diperhatikan khususnya untuk 
aplikasi foto udara parameter tersebut, parameter ini sering juga dikenal dengan istilah segitiga 
eksposure (Belfot): 
 
 Shutter Speed 
Shutter Speedadalah kecepatan tirai (shutter) di depan lensa untuk membuka dan menutup untuk 
mengontrol masuknya cahaya dan blur-nya suatu foto. Nilainya bisa dari 1/10000 detik hingga 
beberapa detik. Shutter Speed semakin lambat maka cahaya yang masuk ke sensor semakin 
banyak. Sebaliknya Shutter Speed semakin cepat maka cahaya yang masuk ke sensor semakin 
sedikit. 

Modifikasi
Kamera

Pengaturan dan 
Kalibrasi Kamera

Pengaturan dan 
Kalibrasi Kamera

Uji Foto Daun Persiapan Wahana 
PTTA

Uji Terbang

Analisa
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 Apperture 
Apperture adalah ukuran besaran bukaan lensa saat pengambilan foto yang direpresentasikan 
dengan nilai f/f-stop. Semakin besar nilai f-stop maka bukaan lensa akan semakin kecil, sebaliknya 
jika nilai f-stop semakin kecil bukaan lensa akan semakin besar. Besar kecilnya nilai apperture 
akan mempengaruhi pencahayaan dan fokus kamera semakin besar apperture semakin banyak 
cahaya yang masuk. 
 ISO 
ISO adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Semakin besar nilai ISO sensor 
akan semakin sensitif terhadap cahaya. 

Selain parameter di atas khusus untuk kamera NIR perlu dilakukan pengaturan White Balance. 
Tujuan pengaturan White Balance ialah untuk menyesuaikan kamera terhadap temperatur sumber 
cahaya yang ada sehingga warna dalam foto dapat lebih akurat. Pengaturan White Balance pada 
kamera NIR modifikasi ialah untuk kalibrasi citra untuk bisa lebih akurat dalam membedakan objek 
vegetasi dan non-vegetasi dan juga untuk menghasilkan indeks vegetasi yang lebih presisi 
(Horning,2013).  
 
 

Tabel 1. Konfigurasi pengaturan kamera modifikasi NIR untuk eksperimen foto daun 
 

Karakteristik Pengaturan 1 Pengaturan 2 

Mode 
Shutter Speed 

Auto 
1/1250 

Program 
1/1250 

ISO 80 400 

Apperture  
(F Number) 

F2 F6.3 

White Balance Auto Manual/Custom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Perbandingan foto daun menggunakan kamera modifikasi NIR. 
(a) Mode Pengaturan 1 (Auto) (b) Mode Pengaturan 2(Mode Program) Manual White Balance 

 
Prosedur pengaturan White Balance  pada mode pengaturan 2 dilakukan dengan cara mengarahkan 
kamera ke sebuah permukaan kertas berwarna biru dan kemudian pada mode Manual White 
Balance menekan tombol “Ring Func.” Pada mode pengaturan 1 (Auto) terlihat contrast warna pada 
terlihat kurang dan warna merah terlalu mendominasi dikarenakan karena ketika disetAuto White 
Balance kamera “berpikir” bahwa sensor filter penghalang IR masih ada di sensor (Dworak 
dkk,2014). Sedangkan pada metode pengaturan 2 dengan kalibrasi white balance terlihat bahwa 
warna yang ditampilkan lebih akurat dan proporsional. 
Kemudian untuk dapat mengetahui status kesehatan daun dan kemampuan foto hasil kamera 
modifikasi NIR dalam membedakan objek vegetasi dan non-vegetasi maka dilakukan perhitungan 
indeks vegetasi dengan menggunakan rumus: 
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NDVI=( − ) ( +⁄ )..................................................................................................(1) 
Dimana untuk kanal visible menggunakan kanal biru sehingga sering disebut juga bNDVI. Pada gambar 7 
dapat dilihat bahwa objek vegetasi dan non vegetasi dapat dibedakan dengan cukup baik dimana objek 
dengan warna abu-abu merupakan objek non-vegetasi. Namun pada citra indek vegetasi dengan 
menggunakan kanal biru sebagai kanal tampak (visible) belum dapat membedakan daun yang sehat, layu dan 
gugur. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Indeks vegetasi dengan menggunakan kanal NIR dan blue dari citra foto kamera modifikasi  
 
Hal yang sama juga terjadi ketika dilakukan foto udara menggunakan PTA dengan muatan kamera 
modifikasi NIR dimana objek vegetasi seperti semak dan belukar memiliki nilai indeks yang hampir sama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Citra foto udara dengan PTA (a) Citra NIR, (b) Indeks Vegetasi dengan kanal NIR dan blue  
 

Hasil yang berbeda diperoleh jika menggunakan metode dual kamera (Jian,2016). Pada metode ini kanal 
merah dari citra foto kamera digital standar digabungkan dengan  kanal NIR dan hijau dari kamera 
modifkasi. Citra foto dari kamera standar terlebih dahulu dilakukan koreksi geometrik terhadap citra foto 
dari kamera modifikasi sehingga kemudian bisa dibuat citra komposit NIR-Red-Green. Kemudian indeks 
vegetasi dihitung dengan menggunakan kanal NIR dan Red.Dengan menggunakan metode dual kamera 
daun/vegetasi yang sehat, layu, dan gugur/mati dapat dibedakan dengan baik. 
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Gambar 10. Foto daun dengan metode dual kamera (a) Citra komposit NIR-Red-Green,  
(b) Indeks Vegetasi dengan kanal NIR dan red 

4. KESIMPULAN 
Penggunaan kamera modifikasi NIR untuk pemantauan vegetasi untuk tujuan aplikasi perkebunan 
presisi memiliki potensi yang cukup baik. Dari hasil percobaan kamera NIR modifikasi dengan 
menggunakan metode single camera citra foto yang sebelumnya telah dikalibari white balance dapat 
membedakan objek vegetasi dan non-vegetasi. Namun karena karakteristik kanal biru yang digunakan 
sebagai variable untuk indeks vegetasi mengalami pengacakan di udara sehingga tidak dapat 
menghasilkan indeks vegetasi yang akurat untuk membedakan daun/vegetasi yang sehat, layu dan 
gugur. Sementara dengan metoda dual-camera dapat menghasilkan indeks vegetasi yang lebih akurat 
untuk membedakan vegetasi yang sehat dan tidak sehat.  
Untuk perbaikan dan pengembangan penelitian ini ke depannya perlu dilakukan perbandigan dengan 
kamera multispektral murni dan filter lain yang memiliki karakteristik transmisi spektral dual band filter 
yang meneruskan gelombang merah dan infra merah dekat. 
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ABSTRAK – Salah satu satelit pemantauan bumi dan lingkungan global dengan orbit polar yaitu satelit S-NPP (Suomi-
National Polar Orbiting) yang diluncurkan pada tahun 2011 akan segera berakhir masa beroperasinya. S-NPP 
membawa lima sensor utama untuk pemantauan bumi yaitu VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), CrIS 
(Cross-track Infrared Sounder), ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder), OMPS (Ozone Mapping and 
Profiler Suite), dan CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System). Direncanakan satelit polar JPSS-1 (Joint 
Polar Satellite System) akan segera diluncurkan pada tahun 2017yang akan melanjutkan misi pemantauan bumi yang 
dilakukan oleh S-NPP. JPSS-1 juga membawa lima sensor utama yang sama dengan S-NPP yaitu VIIRS, CrIS, ATMS, 
OMPS dan CERES. Salah satu produk data sensor dari JPSS-1 yaitu data VIIRS, saat ini banyak digunakan untuk 
aplikasi pemantauan hotspot/fire detection, fase pertumbuhan tanaman padi (NDVI), penentuan zona potensi 
penangkapan ikan (SST), dan lain sebagainya. Dengan banyaknya manfaat dari penggunaan data satelit untuk keperluan 
pemantauan lingkungan resolusi rendah seperti S-NPP dan JPSS-1, maka untuk menjamin keberlangsungan penerimaan 
data satelit polar S-NPP dipandang perlu mengkaji kesiapan penerimaan data satelit polar JPSS-1 sebagai kelanjutan 
misi yang sama dengan S-NPP. Makalah ini membahas tentang perancangan awal sistem stasiun bumi penginderaan 
jauh, khususnya untuk penerimaan dan perekaman data satelit masa depan JPSS-1 meliputi sistem antenna penerima 
(antenna, receiver) dan sistem perekaman datanya (ingest, demodulator). 

Kata kunci: JPSS-1, remote sensing, receiver ground station 

ABSTRACT -One of the global polar orbit satellites for the Earth and the environment monitoring is S-NPP (Suomi 
National Polar-Orbiting)that was launched in 2011 and will be finished in operation soon. S-NPP carries five primary 
sensors for earth monitoring i.e. VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), CrIS (Cross-track Infrared 
Sounder), ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder), OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite), and CERES 
(Clouds and the Earth's Radiant Energy System). While, JPSS-1 (Joint Polar Satellite System) polar satellites is 
planned tobe launched in 2017for continuing the mission of earth monitoring similar to S-NPP. JPSS-1 also carries five 
primary sensorsthat are similar to the S-NPP sensors, i.e. VIIRS, CRIS, ATMS, OMPS and CERES. VIIRS data is 
currently used for hotspot/fire detection monitoring applications, phase of growth of the rice plant (NDVI), the 
determination of potential fishing zones (SST), and many more. With so many benefits of using satellite data for the 
purposes of environmental monitoring of low resolution such as S-NPP and JPSS-1, in order to ensure the continuity of 
reception of S-NPP polar satellite data is necessary to assess the readyness of the reception of polar satellite data 
JPSS-1 as a continuation of the same mission with S-NPP. This paper focuses on the preliminary design of the remote 
sensing ground stations system for future JPSS-1 satellite data reception and recording  includes the receiving antenna 
system (receiver) and data recording system (ingest, demodulator). 

Keywords: JPSS-1, remote sensing, receiver ground station 

1. PENDAHULUAN  
JPSS adalah salah satu satelit pemantauan bumi dan lingkungan global dengan orbit polar. JPSS-1 

merupakan kolaborasi kerjasama antara NOAA dan NASA yang merepresentasikan perkembangan teknologi 
pemantauan lingkungan dan prediksi cuaca. Segera setelah satelit S-NPP (Suomi-National Polar Orbiting) 
yang diluncurkan pada tahun 2011 berakhir masa beroperasinya, JPSS-1 (Joint Polar Satellite System) 
dijadwalkan akan segera diluncurkan pada tahun 2017 untuk melanjutkan misi pemantauan bumi yang 
dilakukan oleh S-NPP. Seperti halnya S-NPP, JPSS-1 juga membawa lima sensor utama yang sama dengan 
S-NPP yaitu VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), CrIS (Cross-track Infrared Sounder),  
ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder), OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite), dan 
CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System). Salah satu produk data yang bisa diperoleh dari 
JPSS-1 adalah data sensor VIIRS dan CrIS/ATMS. Di LAPAN, data VIIRS saat ini banyak digunakan untuk 
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aplikasi pemantauan hotspot/fire detection, fase pertumbuhan tanaman padi (dengan parameter 
NDVI/Normalized Difference Vegetation Index),  penentuan zona potensi penangkapan ikan (dengan 
parameter SST/Sea Surface Temperature), dan lain sebagainya. Sedangkan data ATMS(bersama data CrIS) 
banyak digunakan untuk informasi temperatur dan uap air untuk keperluan perkiraan cuaca. Dengan 
banyaknya pemanfaatan dari penggunaan data satelit untuk keperluan pemantauan lingkungan resolusi 
rendah seperti S-NPP dan JPSS-1, maka untuk menjamin keberlangsungan penerimaan data satelit polar S-
NPP yang diperkirakan akan berakhir beroperasi pada tahun 2016 ini maka dipandang perlu mengkaji 
kesiapan penerimaan, kebutuhan dan potensi pemanfaatan data satelit polar JPSS-1 sebagai kelanjutan misi 
yang sama dengan S-NPP. 

Makalah ini membahas tentang sistem satelit JPSS-1 (spacecraft dan sensor) dan perancangan awal 
sistem stasiun bumi penginderaan jauh dengan fokus utama yaitu untuk penerimaan dan perekaman data 
satelit masa depan JPSS-1 meliputi sistem antenna penerima (receiver ground station) dan sistem perekaman 
datanya (ingest, demodulator) agar dapat menerima dan merekam data JPSS-1. Kajian yang dimaksud masih 
bersifat kajian awal, yaitumeliputi parameter standar terkait kebutuhan antena, demodulator dan sistem 
ingest, kebutuhan pengkabelan dan sistem proteksi antena yang dibutuhkan sehingga sistem tersebut dapat 
memenuhi prasyarat dan dijadikan sebagai desain awal untuk menerima dan merekam data satelit JPSS-1. 

 
1.1.Dari Satelit Polar S-NPP Menuju ke JPSS-1 

Joint Polar Satellite System (JPSS) adalah satelit lingkungan generasi berikutnya dengan orbit kutub 
(polar). JPSS adalah kerjasama antara NOAA dan NASA, dan mewakili kemajuan teknologi dan 
perkembangan observasi ilmiah serta produk-produk data untuk prakiraan cuaca dan pemantauan 
lingkungan. Informasi dari JPSS mendukung setiap bidang misi dari NOAA, untuk membantu lebih 
memastikan keadaan cuaca, kondisi pantai yang sehat, komunitas masyarakat pesisir, serta adaptasi dan 
mitigasi terhadap perubahan iklim (Cikanek, 2014). 

Satelit polar inimengelilingi bumi 14 kali setiap hari dan dianggap sebagai tulang punggung dalam sistem 
pemantauan global. JPSS mencakup tiga satelit dengan orbit polar, lima instrumen/payload utama. Satelit 
yang dimaksud adalah Suomi-National Polar-Orbiting Patrnership (S-NPP), diluncurkan pada 2011, JPSS-1 
dan JPSS-2, dengan tanggal peluncuran yang dijadwalkan masing-masing pada tahun 2017 dan 2021.Segera 
setelah satelit S-NPP yang diluncurkan pada tahun 2011 berakhir masa beroperasinya, JPSS-1 (Joint Polar 
Satellite System) dijadwalkan akan segera diluncurkan pada tahun 2017 untuk melanjutkan misi pemantauan 
bumi yang dilakukan oleh S-NPP(Cikanek, 2014). 

Sebagaimana halnya S-NPP, satelit konstelasi JPSS-1 akan melakukan pengukuran global atmosfer, 
kondisi daratan dan lautan termasuk suhu atmosfer, intensitas badai, awan, curah hujan dan kabut tebal 
dengan beberapa istilah. Ini dilakukan dengan lima instrumen sensoryaitu VIIRS (Visible Infrared Imaging 
Radiometer Suite), CrIS (Cross-track Infrared Sounder), ATMS (Advanced Technology Microwave 
Sounder), OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite), dan CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy 
System) (Cikanek, 2014).Masing-masing sensor pada JPSS-1 terdiri dari banyak spectral bands dengan 
fungsi yang berbeda-beda. Sensor VIIRS terdiri dari 22spectral bands, CrIS/ATMS terdiri dari 3 spectral 
bands, ATMS terdiri dari 22spectral bands, OMPS terdiri dari 2 spectral bands, CERES terdiri dari 2 
spectral bandsseperti ditunjukkan pada Gambar 1 (Goldberg, 2014). 

 
Gambar 1. Sensor Utama pada Satelit JPSS-1 seperti Halnya pada S-NPP 

(Sumber: JPSS-NOAA, 2015) 

VIIRS (22 Bands) : Albedo (Surface), Cloud Base 
Height, Cloud Cover/Layers, Cloud Effective Part 
Size, Cloud Optical Thickness, Cloud Top Height, 
Cloud Top Pressure, Cloud Top Temperature, Ice 
Surface Temperature, Ocean Color/Chlorophyll, 
Suspended Matter Vegetation Index, Fraction, Health, 
Aerosol Optical Thickness, Aerosol Particle Size, 
Active Fires, Polar Winds, Imagery, Sea Ice 
Characterization, Snow Cover, Sea Surface 
Temperature, Land Surface Temp, Surface Type 
 
ATMS (22 Bands) : Cloud Liquid Water, Precipitation 
Rate, Precipitable Water, Land Surface Emissivity,Ice 
Water Path, Land Surface Temperature, Sea Ice 
Concentration, Snow Cover,Snow Water Equivalent, 
Atm Vert Temperature Profile, Atm Vert Moisture 
Profile 
 
CrIS/ATMS (3 Bands) : Atm Vert Moist Profile, Atm 
Vert Temp Profile, Carbon (CO2, CH4, CO) 
 
OMPS (2 Bands) : O3 Total Column, O3 Nadir Profile, 
SO2 and Aerosol Index 
 
CERES (2 Bands) :  Reflected Solar Radiation (TOA), 
Outgoing LW Radiation (TOA) 
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Dibandingkan dengan satelit pemantauan lingkungan sebelumnya seperti NOAA dan Terra/Aqua, JPSS 
dijanjikan memberikan keuntungan yang lebih baik yaitu mampu memberikan resolusi spasial yang lebih 
tinggi dengan memperluas resolusi radiometriknya yang memungkinkan bagi pengguna data untuk 
memperoleh informasi lebih detail tentang obyek lingkungan yang akan diamati. Salah satu contohnya 
adalah produk data VIIRS pada JPSS yang nantinya akan memiliki resolusi spasial dan radiometrik yang 
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data MODIS-Terra/Aqua ataupun AVHRR-NOAA seperti ditunjukan 
pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Perbandingan Resolusi Spasial dan Radiometrik antara VIIRS, MODIS dan AVHRR 
(Sumber: Mitch Goldberg, JPSS Program Scientist – Satellite Proving Ground, 2 Juni 2014) 

 
 

Saat ini, salah satu produk data yang bisa diperoleh dari S-NPP adalah data sensor VIIRS dan 
CrIS/ATMS. Di LAPAN, data VIIRS saat ini banyak digunakan untuk aplikasi pemantauan hotspot/fire 
detection, fase pertumbuhan tanaman padi (dengan parameter NDVI), penentuan zona potensi penangkapan 
ikan (dengan parameter SST), dan lain sebagainya. Sedangkan data ATMS (bersama data CrIS) banyak 
digunakan untuk informasi temperatur dan uap air untuk keperluan perkiraan cuaca. Namun operasional S-
NPP direncanakan akan berakhir tahun 2016, sehingga data satelit penginderaan jauh dari S-NPP tidak dapat 
diterima lagi. Dan sebagai kelanjutan dari misi tersebut akan diteruskan oleh JPSS-1 dengan membawa 
sensor yang sama dengan S-NPP. Oleh karena sensor yang dibawa oleh JPSS-1 sama dengan yang ada pada 
S-NPP, maka data satelit lingkungan polar dapat dilanjutkan oleh JPSS-1 yang direncanakan akan 
diluncurkan pada tahun 2017. 

Seiring dengan kebutuhan data satelit lingkungan polar resolusi rendah, utamanya data VIIRS dan 
CRiS/ATMS, maka untuk menjamin keberlangsungan penerimaan data satelit polar S-NPP yang 
diperkirakan akan segera berakhir maka dipandang perlu mengkaji kesiapan penerimaan, kebutuhan dan 
potensi pemanfaatan data satelit polar JPSS-1 sebagai kelanjutan misi yang sama dengan S-NPP. 

 
1.2.  Sensor JPSS-1 dan Potensi Pemanfaatan Datanya 

Seperti ditunjukan pada Tabel 2, JPSS-1 atau disebut juga NOAA-20 membawa lima sensor utama yang 
sama dengan S-NPP yaitu VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), CrIS (Cross-track Infrared 
Sounder),  ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder), OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite), 
dan CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System). Masing-masing sensor pada JPSS-1 memiliki 
fungsi dan manfaat yang berbeda-beda dan telah mengalami peningkatan kemampuan jika dibandingkan 
dengan sensor untuk pemantauan lingkungan dan cuaca pada satelit lingkungan dan cuaca generasi 
sebelumnya. Berikut adalah penjelasan masing-masing sensor beserta keunggulan dan manfaat yang bisa 
diperoleh dari data JPSS-1: 

 
1.2.1. VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) 

Sensor VIIRS mempunyai misi mengambil citra visible dan infrared serta data radiometrik yang 
digunakan untuk menyediakan informasi tentang awan, atmosfer, lautan dan permukaan tanah.  VIIRS terdiri 
dari 22 spectral bands dengan panjang gelombang antara 412 nm – 12 μm. Resolusi spasial arah nadir adalah 
400 m dengan maksimum lebar sapuan (swath width) 3000 km dan laju data rata-rata sebesar 7,674 Mbps. 
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Ekstraksi data VIIRS akan menghasilkan produk informasi berupa salju dan lapisan es, awan, asap, kabut, 
aerosol, kebakaran, debu, tingkat kesehatan tanaman, ketersedian fitoplankton dan klorofil, dan sebagainya. 
VIIRS mengklaim lebih baik dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pengukuran jika 
dibandingkan sensor AVHRR- NOAA, MODIS-Terra/Aqua dan OLS (Operator Linescan System) dengan 
menghasilkan citra satelit dengan resolusi spasial lebih tinggi (750 m) pada daerah dengan swath width yang 
lebih lebar. Data VIIRS juga tersedia baik untuk pemantauan di siang hari maupun malam hari atau yang 
disebut juga dengan “VIIRS Day/Night Band” atau VIIRS DNB (Golberg, 2014; JPSS-NOAA, 2016). 
Gambar 2 menunjukkan contoh pemanfaatan data citra dari sensor VIIRS untuk pemantauan badai tropis. 

 

 
Gambar 2. Contoh Data Citra VIIRS untuk Pemantauan Badai Tropis. 

 
1.2.2. CrIS (Cross-track Infrared Sounder) 

Sensor CrIS mempunyai misi memproduksi informasi high vertical resolution temperature dan uap air 
yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dalam prakiraan cuaca mulai dari 5 
hingga 7 hari kedepan. CrIS terdiri dari 1305 spectral channels dengan panjang gelombang antara 3,92  – 
15,38 μm.  Diameter resolusi spasial horisontalnya adalah 14 km dan vertikal 1 km dengan maksimum lebar 
sapuan (swath width) 2200 km dan laju data rata-rata sebesar 1,9 Mbps. CrIS mengklaim lebih baik dalam 
mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pengukuran denga menggunakan infrared sounder 
dibandingkan sensor HIRS (High Resolution Infrared Radiation Sounders) pada satelit NOAA dan METOP. 
CrIS memproduksi informasi uap air (kelembabab) dan profil temperatur atmosfer bumi dan bekerja tandem 
bersama dengan sensor ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder) menghasilkan informasi resolusi 
tinggi dan temperatur atmosfer 3-dimensi, dan juga informasi greenhouse gases terutama di lapisan atmosfer 
tengah dan atas (Golberg, 2014; JPSS-NOAA, 2016). Gambar 3 menunjukkan contoh pemanfaatan data citra 
dari sensor CrIS komposit 3 harian untuk pemantauan temperatur vertikal dan uap air 
 

 
Gambar 3. Contoh Data Citra CrIS Komposit 3 Harian. 
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1.2.3. ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder) 
Sensor ATMS mempunyai misi menyediakan profil croos-track sounding gelombang mikro dari 

temperatur atmosfer dan kelembaban bersama dengan sensor CrIS untuk aplikasi prakiraan cuaca dan iklim. 
ATMS terdiri dari 22 spectral bands dengan panjang gelombang antara 23  – 183 GHz.  Resolusi spasial 
arah nadir antara 15,8 – 74,8 km dengan maksimum laju data rata-rata sebesar 32 kbps. ATMS 
menggabungkan kemampuan pengukuran denga menggunakan microwave sounder seperti yang ada pada 
sensor AMSU-A (Advanced Microwave Sounding Unit) dan MHS (Microwave Humidity Sounders) pada 
satelit POES-NOAA. ATMS menyediakan profil kelembaban dan temperatur atmosfer dengan microwave 
sounders (Golberg, 2014; JPSS-NOAA, 2016). Gambar 4 menunjukkan contoh pemanfaatan data citra dari 
sensor ATMS kanal-18 untuk pengukuran temperatur atmosfer. 

 

 
Gambar 4. Contoh Data Citra ATMS Kanal-18 untuk Pengukuran Temperatur Atmosfer. 

 
1.2.4. OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite) 

Sensor OMPS mempunyai misi mengukur konsentrasi ozon di atmosfer bumi dan mengamati tingkat 
kesehatan ozon di lapisan atmosfer. OMPS memiliki cakupan panjang gelombang spektral untuk mapper 
antara 0,3  – 0,38 μm dengan resolusi spasial 50 km, sedangkan untuk profiler antara 0,25  – 0,31 μm dengan 
resolusi spasial 250 km. OMPS memiliki lebar sapuan (swath width) untuk mapper sejauh 2800 km. OMPS 
terdiri dari tiga buah spektrometer yaitu downward-looking nadir mapper (OMPS suite), nadir profiler 
(OMPS-N), dan limb profiler (OMPS-L). OMPS mengumpulkan data profil ozon vertikal dan total untuk 
bisa memproduksi sistem pemantauan ozon aktual seperti halnya SBUV/2 (Solar Backscatter Ultraviolet 
Radiometer) dan TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) pada NOAA namun dengan kemampuan yang 
lebih baik dan lebar sapuan yang lebih luas. Jika data OMPS digabungkan dengan prediksi awan, maka akan 
bisa diturunkan nilai indek perkiraan sinar UV (ultraviolet) untuk peringatan bahaya radiasi sinar UV. Selain 
itu data OMPS juga bisa digunakan untuk mengukur kandungan partikel seperti sulfur dioksida di atmosfer 
akibat erupsi gunung api yang berguna untuk peringatan keselamatan penerbangan (Golberg, 2014; JPSS-
NOAA, 2016). Gambar 5 menunjukkan contoh pemanfaatan data citra dari sensor ATMS kanal-18 untuk 
pengukuran temperatur atmosfer. 

 
 

Gambar 5. Contoh Data Citra OMPS Berupa Potongan Melintang Lapisan Ozon dari Permukaan Bumi 
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1.2.5. CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) 
Sensor CERES mempunyai misi mengukur pantulan sinar matahari dan radiasi thermal yang diemisikan 

ke permukaan bumi. CERES terdiri dari 3 spectral channels dengan variasi cakupan panjang gelombang 
antara 0,3  – 15,38 μm, 8  – 12 μm, dan 0,3 – 50 μm.  Resolusi spasialnya adalah 20 km dengan laju data rata-
rata sebesar 10,52 kbps. CERES FM5 saat ini beroperasi pada satelit S-NPP sedangkan CERES FM6 
rencananya akan dibawa pada satelit JPSS-1. CERES membantu menyediakan pengukuran distribusi spasial 
dan temporal dari komponen ERB (Earth radiation Budget). Parameter ERB ini membantu memahami 
korelasi antara energi yang datang dan keluar dari bumi dan properti dari atmosfer yang mempengaruhi energi 
tersebut (Golberg, 2014; JPSS-NOAA, 2016). Gambar 6 menunjukkan contoh pemanfaatan data citra dari 
sensor CERES untuk prngukuran refleksi sinar matahari terhadap bumi.  

 

 
 

Gambar 6. Contoh Data Citra CERES untuk Pengukuran Refleksi Sinar Matahari Terhadap Bumi 
 

2. METODOLOGI 
Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelusuran dan kajian literatur tentang satelit 

JPSS dan stasiun bumi penginderaan jauh dari berbagai sumber di internet (dokumen teknis sistem satelit dan 
stasiun bumi, makalah ilmiah dan prosiding, dokumen lainnya yang terkait) yang berhubungan dengan 
spesifikasi teknis sensor satelit, sistem komunikasi dan trasnmisi data, serta parameter lainnya terkait dan 
penerimaan dan perekaman data JPSS-1 pada stasiun bumi. Selain itu dilakukan pula studi implementasi dan 
existing pada sistem stasiun bumi penginderaan jauh LAPAN yang ada di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 
(SBPJ) Parepare, Sulawesi Selatan, khususnya stasiun bumi untuk penerimaan data satelit penginderaan jauh 
untuk pemantauan lingkungan dan cuaca. Dengan mengkajiparameter-parameter umum yang ada pada 
stasiun bumi terkait kebutuhan minimal/standar (antena, receiver, demodulator, sistem ingest, sistem 
pengkabelan dan proteksi antena) serta pengamatan terhadap sistem stasiun bumi yang sedang berjalan 
(existing) untuk penerimaan data satelit, maka diharapkan dapat dibuat desain/rancangan awal sistem 
penerimaan dan perekaman data satelit JPSS-1 sesuai dengan parameter kebutuhan yang dipersyaratkan dan 
potensi kesiapan penerimaan data pada stasiun bumi yang ada saat ini.  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1.  Akusisi Data Satelit Lingkungan dan Cuaca di LAPAN 

Sejak tahun 1960, NOAA telah mengoperasikan generasi satelit untuk pematauan lingkungan dan cuaca 
atau yang dikenal dengan istilah POES (Polar-orbiting Operational Environtment Satellite) dengan seri 
satelit antara lain TIROS 1 - 10, ESSA 1 - 9, dan ITOS 1-8 dengan membawa dua kamera dan beberapa 
radiometer. Kemudian pada tahun 1978,  NOAA meluncurkan seri satelit dengan nama TIROS-N dan 
NOAA 6 - 14 yang  pertama kali membawa sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) 
dan tiga buah sounders. Kemudian pada tahun 1998, NOAA kembali meluncurkan satelit dengan nama 
NOAA-15 dengan penambahan sensor baru berupa AMSU (Advanced Microwave Sounding Units) selain 
AVHRR yang telah ditingkatkan kualitasnya. Dan pada tahun 2005, diluncurkan NOAA-18 dengan 
menambahkan sensor baru dengan resolusi tinggi yaitu HIRS (High Resolution Infrared Radiation Sounder). 
Setelah beroperasinya generasi satelit lingkungan NOAA, maka diluncurkan satelit NPP (NPOESS 
Preparatory Project) pada tahun 2011 atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Suomi-NPP atau 
S-NPP yang merupakan kolaborasi kerjasama antara NOAA dan NASA. POESS merupakan kepanjangan 
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dari National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System. Dalam programnya, S-NPP 
membawa lima sensor terbaru (VIIRS, OMPS, CERES, ATMS dan CRiS) dengan meningkatkan resolusi 
radiometrik dan resolusi spasialnya serta cakupan area sapuannya (swath width) dibandingkan generasi 
satelit lingkungan sebelumnya milik NOAA. Dan segera setelah S-NPP berakhir beroperasi tahun 2016, 
maka akan dilanjutkan oleh JPSS-1 (Joint Polar Sateliite System) yang membawa sensor mengemban misi 
yang sama dengan S-NPP. JPSS-1, sering disebut juga dengan nama NOAA-20, direncanakan untuk 
diluncurkan pada tahun 2017 yang akan datang (Cikanek, 2015). 

Dan sejak tahun 1999, LAPAN telah mengakuisisi banyak data satelit lingkungan dan cuaca antara lain 
data sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) dari satelit Terra (1999) dan Aqua 
(2002). Kemudian LAPAN juga mengakuisi data sensor AVHRR dari satelit NOAA-18 (2005), data 
AVHRR/3 dari satelit METOP-A (2006), NOAA-19 (2009), METOP-B (2012). Dan saat ini sejak tahun 
2011 telah dan masih mengakusisi data sensor VIIRS dari satelit S-NPP. Selanjutnya LAPAN berencana 
mengakuisi data sensor VIIRS dari JPSS-1 atau NOAA-20 sebagai pelanjut generasi satelit S-NPP yang 
direncanakan diluncurkan pada tahun 2017. Tabel 2 menunjukkan data satelit lingkungan dan cuaca yang 
telah diakuisi oleh LAPAN sejak tahun 1999 hingga saat ini (SBPJ Parepare-Sulawesi Selatan, 2016). 

 
Tabel 2. Data satelit lingkungan dan cuaca yang telah diakuisi oleh LAPAN sejak tahun 1999 hingga saat ini 

(Sumber: SBPJ Parepare, Sulawesi Selatan) 
Acquisition 
by LAPAN TERRA AQUA NOAA-18 METOP-A NOAA-19 METOP-B SUOMI 

NPP 
JPSS-1 /  

NOAA-20 
Launch Date 18 Des 1999 4 Mei 2002 20 Mei 2005 19 Okt 2006 6 Feb 2009 17 Sep 2012 28 Okt 2011 2017 

Sensor 

MODIS 
(Moderate 
Resolution 

Imaging 
Spectroradio

meter) 

MODIS 
(Moderate 
Resolution 

Imaging 
Spectroradio

meter) 

AVHRR 
(Advanced 
Very High 
Resolution 

Radiometer) 

AVHRR/3 
(Advanced 
Very High 
Resolution 

Radiometer) 

AVHRR/3 
(Advanced 
Very High 
Resolution 

Radiometer) 

AVHRR/3 
(Advanced 
Very High 
Resolution 

Radiometer) 

VIIRS 
(Visible 
Infrared 
Imaging 

Radiometer 
Suite) 

VIIRS 
(Visible 
Infrared 
Imaging 

Radiometer 
Suite) 

ASTER 
(Advanced 
Spaceborn 
Thermal 
Emission 

and 
Reflection 

Radiometer) 

AMSR-E 
(Advnaced 
Microwave 
Scanning 

Radiometer-
EOS) 

HIRS (High 
Resolution 

Infrared 
Radiation 
Sounder) 

HIRS/4 
(High 

Resolution 
Infrared 

Radiation 
Sounder) 

HIRS/4 
(High 

Resolution 
Infrared 

Radiation 
Sounder) 

HIRS/4 
(High 

Resolution 
Infrared 

Radiation 
Sounder) 

ATMS 
(Advanced 
Technology 
Microwave 
Sounder) 

ATMS 
(Advanced 
Technology 
Microwave 
Sounder) 

MISR 
(Multi-angle 

Imaging 
Spectro 

Radiometer) 

AMSU-A 
(Advances 
Microwave 
Sounding 

Unit) 

AMSU-A 
(Advanced 
Microwave 
Sounding 

Units) 

AMSU-
A1/A2 

(Advanced 
Microwave 
Sounding 

Units) 

AMSU-
A1/A2 

(Advanced 
Microwave 
Sounding 

Units) 

AMSU-
A1/A2 

(Advanced 
Microwave 
Sounding 

Units) 

CrIS (Cross-
track 

Infrared 
Sounder) 

CrIS 
(Cross-track 

Infrared 
Sounder) 

MOPITT 
(Measureme

nts of 
Pollution in 

the 
Troposphere) 

AIRS 
(Atmosphere 

Infrared 
Sounder) 

MHS 
(Microwave 

Humidity 
Sounder) 

MHS 
(Microwave 

Humidity 
Sounder) 

MHS 
(Microwave 

Humidity 
Sounder) 

MHS 
(Microwave 

Humidity 
Sounder) 

OMPS 
(Ozone 

Mapping 
and Profiler 

Suite) 

OMPS 
(Ozone 

Mapping 
and Profiler 

Suite) 

CERES 
(Clouds and 
the Earth’s 

Radiant 
Energy 
System) 

CERES 
(Clouds and 
the Earth’s 

Radiant 
Energy 
System) 

SBUV (Solar 
Backscatter 
Ultraviolet 

Radiometer) 

A-DCS 
(Advanced 

Data 
Collection 
System) 

SBUV/2 
(Solar 

Backscatter 
Ultraviolet 

Radiometer) 

A-DCS 
(Advanced 

Data 
Collection 
System) 

CERES 
(Clouds and 
the Earth’s 

Radiant 
Energy 
System) 

CERES 
(Clouds and 
the Earth's 

Radiant 
Energy 
System) 

Catatan : kolom warna hijau adalah data sensor utama dari satelit lingkungan dan cuaca operasional yang telah diakusisi oleh Stasiun 
Bumi Penginderaan Jauh LAPAN Parepare, sedangkan kolom warna kuning adalah data sensor VIIRS dan data sensor lainnya dari 
JPSS-1 yang direncanakan akan diakuisisi oleh LAPAN 
 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, saat ini SBPJ (Balai Penginderaan Jauh) Parepare, Sulawesi Selatan, 
telah melakukan penerimaan dan perekaman data satelit penginderaan jauh untuk pemantauan lingkungan 
dan cuaca antara lain TERRA, AQUA, NOAA-18, NOAA-19, METOP-A, METOP-B dan S-NPP. Oleh 
karena itu salah satu pendekatan yang dilakukan untuk penelitian tentang akuisisi data satelit JPSS-1 ini 
adalah mengkaji parameter-parameter dasar untuk penerimaan dan perekaman data satelit dan 
mengaitkannya dengan implementasi secara umum pada stasiun bumi yang sedang berjalan saat ini. Dengan 
mengkaji antara sistem yang sedang berjalan (existing) dengan parameter-parameter kebutuhan 
minimal/standar (antena, receiver, demodulator, sistem ingest, sistem pengkabelan dan proteksi antena) 
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untuk penerimaan data satelit JPSS-1, diharapkan dapat dibuat rancangan awal sistem penerimaan dan 
perekaman data JPSS-1 dengan parameter kebutuhan yang dipersyaratkan dan potensi kesiapan penerimaan 
data pada stasiun bumi yang ada saat ini.  

Dalam menentukan desain awal suatu sistem stasiun bumi untuk dapat melakukan penerimaan data  
JPSS-1 diperlukan suatu analisis terhadap kebutuhan perangkat yang dibutuhkan dalam penerimaan data 
JPSS-1. Analisis kebutuhan yang diperlukan mencakup kebutuhan antena, kebutuhan demodulator dan 
sistem ingest, kebutuhan kabel coaxial dan kebutuhan sistem proteksi antena dari gangguan tegangan lebih 
dan petir. 

 
3.2. Kebutuhan Antena 

Dalam menentukan tipe antena penerima yang dibutuhkan dalam penerimaan data Satelit JPSS-1, hal 
pertama yang dilakukan adalah menentukan G/T (Antenna Gain to Noise Temperature) antena penerima 
minimum untuk akuisisi data satelit JPSS-1. G/T ini dimaksudkan untuk menentukan karakteristik kinerja 
antena/kepekaan antena dalam akuisisi data satelit.  

Berdasarkan informasi yang terdapat pada dokumen teknis “JPSS-1 (Joint Polar Satellite System 1 (JPSS-
1) Spacecraft High Rate Data (HRD) to Direct Broadcast Station (DBS) Radio Frequency (RF) Interface 
Control Document (ICD)” tanggal 11 Desember 2014, terdapat parameter-paramater standar (JPSS-1 
parameter link) minimal  yang diperlukan oleh suatu sistem antenna stasiun bumi untuk bisa menerima data 
JPSS-1 antara lain yaitu antena dengan diameter 3 meter,pada elevasi 5 derajat dan laju data 15 Mbps, 
minimum G/T antenanya minimal sebesar 22.70 db/K pada frekuensi tengah 7812 MHz, polarisasi antenna 
RHCP (Right Hand Circular Polarization). Untuk itu penulis melakukan perhitungan link budget 
analyisisuntuk parameter-parameter tersebut sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : 
1. Total Transmited Power (Pt), yaitu daya pancar sinyal dari antena satelit ke arah antena ground 

stationpenerima di bumi. Pt dinyatakannilainya dengan persamaan: 
P = 10log(p) + 30 = 10log(8) + 30 = 9.03 + 30 = 39.03089987 dBm ........................................................(1) 
Dimana : p = transmitted power (dari dokumen parameter linkJPSS-1) besarnya 8 Watt 

2. Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP), yaitu jumlah daya dari suatu antena isotropis secara teoritis 
(dimana energi terdistribusi ke seluruh arah) yang dipancarkan untuk menghasilkan peak power density 
yang diamati pada arah gain antena maksimu. EIRP dinyatakan nilainya dengan persamaan: 
EIRP = Pt + Gt + Li = 39.03 + 5.87 + (-2) = 42.9 dBm .............................................................................(2) 
Dimana : Pt = TotalTransmitted Power (hasil perhitungan) besarnya 39.03089987 dBm  
 Gt = Antenna Gain pada ± 62 derajat (dari dokumen parameter link JPSS-1) besarnya 5,87 dBi 
 Li = Passive Loss untuk kabel, switch dan filter (dari dokumen parameter link JPSS-1) besarnya 

-2.0 dBi 
3. Free Space Dispersion Loss (FSL), yaitu hilangnya kekuatan sinyal dari gelombang elektromagnetik 

yang akan dihasilkan dari suatu line-of-sight yang melalui ruang bebas (biasanya udara), tanpa ada 
hambatan terdekat yang bisa menyebabkan refleksi atau difraksi. FSL dinyatakan nilainya dengan 
persamaan: 
FSL = -92.45 - 20log(S) - 20log(f) .............................................................................................................(3) 

= -92.45 - 20log(2835) - 20log(7.812) = -92.45 - 69.051 – 17.855 = -179.4 dB 
Dimana : S = Jarak antenna ke satelit (Propagation Path Length) yaitu 2835 km 

 f = Frekuensi downlink satelit besarnya 7,812 Ghz 
4. Daya Terima Antena SB /Total Received Power (Pr/T), yaitu kemampuan antena menerima sinyal total 

dari satelit (EIRP) dan antenna gain setelah dikurangi rugi-rugi daya akibat pengaruh atmosfer, polarisasi, 
multipath, dan lain sebagainya. Pr/T dinyatakan nilainya dengan persamaan: 
Pr/T = EIRP - (FSL+Lpol+La+Lc+Lr) + G/T ...........................................................................................(4) 

= 42.9 + (-179.4 - 0.2 - 3.65 - 0.2 - 1) + 22.7 = 42.9 – 185.45 + 22.7 = -118.85 dBm/K 
Dimana : EIRP = Equivalent Isotropic Radiated Power besarnya 42.9 dBm 

 FSL = Free Space Dispersion Loss besarnya -179.4 dB 
 Lpol = Polarisation Loss besarnya -0.4 dB 
 La = Rain and Atmospheric Loss besarnya -3.65 dB 
 Lc = Multipath Loss besarnya -0.2 dB 
 Lr = Ground Antenna Pointing Loss besarnya -1.0 dB 
 G/T = besarnya 22.7 dB/K pada elevasi 5 derajat (dari dokumen parameter link JPSS-1)  
5. Carrier to Noise Spectral Density Ratio (C/No), yaitu perbandingan antara daya sinyal carrier 

termodulasi yang diterima terhadap daya noise yang diterima. C/No dinyatakan nilainya dengan 
persamaan: 
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C/No = Pr/T - k = -118.8 – (-198.6) = 79.8 dB-Hz ....................................................................................(5) 
Dimana : Pr/T = Total Received Power besarnya  -118.85 dBm/K 
 k = konstanta Boltzmann (10 log(1.38x10-23)) besarnya -198.6 dBm/Hz-K 

6. Energy Bit to Noise Ratio (Eb/No), yaitu SNR (signal to noise ratio) dari sinyal yang diterima, setelah 
receiver filter namun sebelum memasukan bandwitdth dalam perhitungan. Eb/No dinyatakan nilainya 
dengan persamaan: 
Eb/No = C/No - R = 79.8 – (10log(15000000)) = 79.8 – 71.76 = 8.04 dB ...............................................(6) 
Dimana : C/No = Carrier to Noise Spectral Density Ratiobesarnya 79.8 dB-Hz 
 R = Information Rate (10 log(15 Mbps)) besarnya = 71.76 dB-Hz 

7. Fading Margin (FM), yaitu jumlah level sinyal diterima yang tereduksi tanpa menyebabkan kinerja 
sistem turun dibawah nilai treshold yang dipersyaratkan. FM dinyatakan nilainya dengan persamaan: 
FM = Eb/No - (Eb/No required) - Limp = 8.04 – 4.4 – 2.5 = 1.14 dB ......................................................(7) 
Dimana : Eb/No = Energy Bit to Noise Ratiobesarnya 8.04 dB 

 Eb/No required = Required Eb/No 10-5 BER from Viterbi (dari dokumen parameter link JPSS-
1) besarnya = 4.4 dB 

 Limp = Implementation Loss besarnya -2.5 dB 
  

Pada Tabel 3 berikut ini dapat dilihat bahwa dengan menggunakan antena yang memiliki diameter 3 
meter dan pada elevasi 5 derajat dan laju data 15 Mbps, minimum G/T yang diharuskan adalah sebesar 22.70 
db/K pada frekuensi tengah 7812 MHz. Selain penentuan G/T, hal lain yang diperlukan dalam menentukan 
pemilihan antena untuk menerima data satelit adalah jenis polarisasi antena, hal ini diperlukan agar kegiatan 
akuisisi penerimaan data pada antena berjalan dengan baik. Perbedaan polarisasi antara antena pemancar 
dengan antena penerima akan menyebabkan kegiatan akuisisi penerimaan data tidak dapat berjalan dengan 
baik. Jenis polarisasi yang diharuskan dalam melakukan penerimaan data JPSS-1 adalah RHCP (Right Hand 
Circular Polarization), sehingga antena penerima yang digunakan harus memiliki polarisasi RHCP agar 
antena penerima dapat menerima data yang ditransmisikan. Dari kedua parameter utama ini yakni G/T dan 
jenis polarisasi antena, dapat menjadi acuan dalam melakukan pemilihan antena penerima data satelit yang 
ditawarkan oleh vendor antena (Ball Aerospace, 2015).   

Jika hasil analisis link budget diatas dihubungkan dengan perhitungan berdasarkan kondisi existing sistem 
antenna untuk penerimaan data S-NPP yang ada saat ini di SBPJ Parepare, Sulawesi Selatan (seperti 
ditunjukkan pada Tabel 3) akan nampak perbedaan kecil yang tidak terlalu signifikan. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa existing sistem saat ini (yaitu stasiun bumi penerima data satelit S-NPP) memiliki 
potensi yang baik untuk bisa menerima data JPSS-1 sesuai dengan kebutuhan minimal atau kebutuhan ideal 
yang dipersyaratkan oleh dokumen teknis sistem komunikasi data pada JPSS-1. 

 
Tabel 3. Antenna Parameter Link from JPSS-1 Satellite & Existing System (5 degrees) at 15 Mbps 

 (Sumber : Ball Aerospace, 2015 &SBPJ Parepare) 

Parameter Symbol Value 
(JPSS) 

Value 
(Parepare)  

Hasil 
Perhitungan 

(ideal) 
Unit Source 

 Data Rate  15 15 15 Mbps Ball Aerospace 

 Polarization  RHCP RHCP RHCP  Ball Aerospace 

input Frequency f 7,812 7,812 7,812 GHz Input Parameter 

input Transmitter Power p 8 7 7 Watt Spec @ < 45 degree C 

 Total transmit Power Pt 39,03 38,5 39,03089987 dBm P= 10 log(p)+30 

input S/C Antenna Gain Gt 5,87 5,9 5,87 dBi 
Gain at ± 62 degree 
Worst case for ± 1 

Pointing 

 Passive Loss Li -2 -1.3 -2 dB 7 ft Cable, Switch and 
Filter Loss 

 
Equiv. Isotropic 
Radiated Power EIRP 42,9 43,1 42,9 dBm EIRP = Pt+Gt+Li 

input Propagation Path 
Length S 2835 2835 2835 km 

Input Parameter  
(5 degree Elevation 

Angle) 

 
Free Space 

Dispersion Loss Ls -179,4 -179,4 -179,346306 dB Ls = -92.44 - 20log(S) - 
20log(f) 

 Polarization Loss Lpol -0,2 -0,2 -0,2 dB Pol loss in antenna 
gain measurements 
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Rain & Atmospheric 

Loss La -3,65 -3,65 -3,65 dB HRD IRD Spec'd 

 Multipath Loss Lc -0,2 -0,2 -0,2 dB HRD IRD Spec'd 

 
Ground Antenna 

Pointing Loss Lr -1 -2 -1 dB 3 Meter Ground 
Antenna 

 IF Cable Loss   -8  dB 
100 Meters from 

Antenna to 
Demodulator 

 
From 
input 

Ground Station G/T G/T 22,7 22,7 22,7 dB/K HRD IRD G/T at 5 
degree elevation angle 

 
Total Received 

Power/T Pr/T -118,8 -117,093 -118,85 dBm/K Total Power From 
Space 

input Boltzmann's Constant k -198,6 -198,6 -198,6 dBm/Hz-K k = 10 log(1.38*10-23) 

 
Total Received 

Power/kT C/No 79,8 81,5075 79,8 dB-Hz Total Power-K 

Data Channel (QPSK) 

 Data Power/kT C/No 79,8 79,8 79,8 dBm/Hz/KT  
input Information Rate R 71,76 74,77121 71,76 dB-Hz 10 log(15 Mbps) 

 Available Eb/No Eb/No 8,04 6,736287 8,04 dB From Link Analysis 
Using Viterbi 

input Rqd Eb/No 10-5 BER 
from Viterbi 

Req 
Eb/No 4,4 4,4 4,4 dB HRD IRD Spec'd 

 Implementation Loss Limp -2,5 -2,5 -2,5 dB IRD specified 
implementation loss 

 

Available Signal 
Margin (Fading 

Margin) 
FM 1,14 2,336287 1,14 dB 1 dB Margin Required 

 
3.3. Kebutuhan Demodulator dan Sistem Ingest 

Hal lain yang dibutuhkan dalam melakukan penerimaan data JPSS-1 adalah demodulator dan sistem 
ingest. Setelah sinyal diterima oleh antena penerima selanjutnya demodulator akan melakukan pengambilan 
data dari sinyal informasi yang diterima oleh antena dengan cara melakukan demodulasi dan decoding sinyal 
dari sinyal yang diterima oleh antena, dan kemudian sinyal hasil demodulasi dan decoding akan dilakukan 
perekaman menggunakan sistem ingest, data hasil perekaman ini yang selanjutnya akan disimpan dalam 
media penyimpanan seperti harddisk. Dari data sheet yang dipublish oleh Ball Aerospace mengenai jenis 
modulasi dan encoding data JPSS-1, dapat dilihat bahwa jenis modulasi yang digunakan adalah QPSK 
dengan encoding Viterbi dan Reed Solomon. Dari referensi ini maka demodulator dan sistem ingest yang 
harus digunakan pada stasiun bumi penerima data JPSS-1 memiliki jenis modulasi QPSK dan memiliki jenis 
encoding Viterbi dan Reed Solomon (Hidayat, 2015; Setyasaputra, 2014).  

 
3.4. Kebutuhan Kabel Coaxial 

Penentuan kabel coaxial juga berpengaruh penting dalam berhasil atau tidaknya penerimaan data Satelit 
JPSS-1. Antena penerima yang memiliki kualitas G/T baik tetapi ketika melakukan perekaman data, data 
yang dihasilkan memiliki kualitas buruk atau tidak dapat diolah. Hal ini dapat terjadi karena lokasi antena 
dengan ruang kontrol tempat demodulator terpasang memiliki lokasi yang jauh dan kabel coaxial yang 
digunakan memiliki kualitas redaman yang tinggi sehingga mengakibatkan sinyal yang dikirimkan dari 
antena ke demodulator banyak yang hilang dalam perjalanan (Hidayat, 2015; Setyasaputra, 2014). 

Untuk mengatasi ini maka pertimbangan kabel yang digunakan dengan lokasi antena penerima dengan 
ruang kontrol haruslah sesuai dengan spesifikasi teknis stasiun bumi untuk menerima data Satelit JPSS-1. 
Berdasarkan referensi perhitungan link budget dari Ball Aerospace untuk penerimaan data Satelit JPSS-1, 
loss kabel yang diijinkan hanya 8 dB per 100 meter. Dari referensi yang didapatkan mengenai loss kabel dari 
beberapa jenis kabel coaxial, jenis kabel coaxial Heliax Andrew 0.5 cm memiliki kualitas yang baik karena 
memiliki loss kabel/redaman 6.01 dB per 100 meter. Detail dari redaman masing-masing tipe kabel coaxial 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 4. Perbandingan Redaman Kabel Coaxial 

No Tipe Kabel Redaman per 100 meter (dB) 
1 Heliax Andrew 0.5 cm 6.01 
2 Belden Coaxial RG 8 11 
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3.5. Sistem Proteksi Antena 

Hal lain yang tidak kalah penting dalam membangun sistem penerimaan data JPSS-1 adalah mengenai 
sistem proteksi antena dan perangkat dari gangguan tegangan lebih dan petir. Antena penerima data satelit 
idealnya dipasang lebih tinggi dari bangunan-bangunan disekitarnya, sehingga kemungkinan tersambar petir 
pun sangat besar. Metode proteksi untuk melindungi antena dan perangkat dari gangguan tegangan lebih dan 
sambaran petir menggunakan Metode Faraday, dimana metode ini menggunakan kawat tembaga yang 
melintang diatas antena. Kawat tembaga ini dihubungkan dengan sistem penangkal petir yang memiliki 
hambatan tanah kurang dari 1 ohm. Sehingga apabila terjadi sambaran petir pada antena, energi listrik hasil 
sambaran petir tersebut yang terdapat pada sistem penangkal petir dapat dibuang dengan cepat. Pentanahan 
penangkal petir dengan pentanahan body perangkat harus dipisahkan agar apabila ada energi listrik hasil 
sambaran petir tidak me-looping masuk kedalam perangkat yang terpasang. Pada titik penyambungan listrik 
dipanel box dipasangkan arester dan arester ini dihubungkan dengan pentanahan sehingga apabila terjadi 
tegangan berlebih pada perangkat dapat dibuang (Setyasaputra, 2014). 

 
3.6. Desain Awal Sistem Penerimaan dan Perekaman Data Satelit JPSS-1  

Dari hasil analisis kebutuhan perangkat akuisisi dan perekaman data satelit berdasarkan studi literatur 
untuk dapat melakukan penerimaan dan perekaman data Satelit JPSS-1, maka dapat digambarkan suatu 
desain awal sistem penerimaan dan perekaman data JPSS-1.  

Adapun detail dari desain/rancangan awal sistem penerimaan dan perekaman data JPSS-1 dapat dilihat 
pada Gambar 7.Secara umum desain/rancangan awal untuk bisa menerima dan merekam data JPSS-1 dengan 
frekuensi downlink 7,812 GHz maka diperlukan sebuah sistem antena penerima dengan diameter minimum 3 
meter, G/T > 22.70 dB/K (pada elevasi 5 derajat), polarisasi antena RHCP (Right Hand Circular Polarized). 
Kemudian diperlukan pula sebuah sistem akuisisi dan penerimaan data berupa demodulator dan sistem ingest 
dengan modulasi QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) dan encoding menggunakan Viterbi dan Reed 
Solomon. Selain itu diperlukan juga sistem pengkabelan dengan jarak kurang dari 100 meter dengan 
koefisien redaman 6.01 dB, serta sistem proteksi antena berupa penangkal petir dengan metode Faraday yang 
memiliki hambatan tanah  kurang dari 1 Ohm. 

 
 
 
                                                                Satelit JPSS-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penangkal Petir                                              Antena        loss 6.01 dB     Sistem Akuisisi & Perekaman                                              
 

Gambar 7. Desain Awal Sistem Penerimaan dan Perekaman Data Satelit JPSS-1 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis dari hasil studi literatur didapatkan beberapa point penting dalam merencanakan 

stasiun bumi penerimaan data satelit JPSS-1. Pada sisi antena penerima, dibutuhkan antena yang memiliki 
G/T lebih dari 22.70 dB/K pada elevasi 5 derajat dengan polarisasi RHCP, pada sisi demodulator dan sistem 
ingest dibutuhkan demodulator yang memiliki modulasi QPSK dengan encoding Viterbi dan Reed Solomon. 
Selain itu yang perlu dipertimbangkan adalah jarak antara antena penerima dengan demodulator yang 
tersimpan pada ruang kontrol disarankan tidak lebih dari 100 meter, dikarenakan akan menimbulkan rugi-
rugi daya yang tinggi apabila lokasi antara antena penerima dengan ruang kontrol lebih dari 100 meter. 
Untuk mengatasi rugi-rugi daya yang timbul akibat kabel yang digunakan, disarankan menggunakan kabel 
coaxial dengan jenis Heliax Andrew 0.5 cm, karena memiliki kualitas yang baik dengan redaman 6.01 dB 
per 100 meter. Selain dari sisi penerimaan dan perekaman data, hal yang tidak kalah penting dalam 
merencanakan pembangunan sistem penerimaan data perekaman data satelit adalah pembangunan sistem 

Direct Broadcast 7812 MHz 

Signal Data 

Demodulator & Sist. Ingest 
Modulasi : QPSK 
Encoding : Viterbi, 
                    Reed Solomon 

Antena Diameter 3M : 
G/T > 22.70 dB/K 
(elevasi 5 derajat) 
Polarisasi : RHCP 

< 100 Meter 

Hambatan 
Tanah < 1 Ohm 
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proteksi yang berguna untuk melindungi antena dan perangkat dari gangguan tegangan lebih dan sambaran 
petir.   
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ABSTRAK - Kontinuitas ketersediaan data resolusi rendah seperti MODIS (TERRA dan AQUA), NPP, NOAA 18/19, 
METOP A/B dan Fengyun 3A/3B/3C untuk wilayah Indonesia adalah salah satu target dari Stasiun Bumi Penginderaan 
Jauh Parepare untuk mendukung pemerintah dalam manajemen sumber daya alam, pemantauan lingkungan, 
pemantauan titik api, pemantauan efek perubahan iklim, manajemen bencana alam, dll. Stasiun Bumi Penginderaan 
Jauh Parepare sedikitnya menerima 30 lintasan dalam sehari dari satelit resolusi tinggi, satelit resolusi menengah dan 
satelit resolusi rendah. Untuk menghindari terjadinya konflik satelit ( dua atau lebih satelit yang melintas dalam waktu 
yang hampir bersamaan ) dan untuk tujuan perawatan, Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare melakukan instalasi 
antena baru untuk menerima data Satelit MODIS (TERRA dan AQUA), NPP, NOAA 18/19, METOP A/B dan Fengyun 
3A/3B/3C. Makalah ini menyajikan desain sistem untuk mengintegrasikan antena baru ke dalam sistem yang telah ada 
untuk menerima data satelit resolusi rendah di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare.   

Kata kunci: data, satelit, resolusi, modis, TERRA, AQUA, NPP, NOAA, METOP, Fengyun 

ABSTRACT - Data continuity of low resolution satellite such as MODIS (TERRA and AQUA), NPP, NOAA 18/19, 
METOP A/B and Fengyun 3A/3B/3C  over Indonesian area is one of Parepare Remote Sensing Ground Station target 
to support government in natural resource management, environmental monitoring, fire hotspot monitoring, monitoring 
the effects of global climate change, natural disaster management, etc. Parepare Remote Sensing Ground Station 
receive 30 pass (minimum) a day from high resolution, medium resolution, and low resolution satellite.  To avoid 
satellite conflict (two or more satellite across Indonesian area in same time) and for maintenance purposes, Parepare 
Remote Sensing Ground Station installed a new antenna for receiving MODIS (TERRA and AQUA), NPP, NOAA 
18/19, METOP A/B and Fengyun 3A/3B/3C data. This paper presents the system design to integrate a new antenna with 
existing system for receiving low resolution satellite data in Parepare Remote Sensing Ground Station. 

Keywords: data, satellite, resolution, modis, TERRA, AQUA, NPP, NOAA, METOP, Fengyun 

1. PENDAHULUAN 
Perencanaan akuisisi data yang mencakup strategi dalam menghadapi kendala teknis yang kemungkinan 

akan terjadi seperti kerusakan antena, jadwal perawatan antena, konflik perekaman (dua satelit atau lebih 
melintas dalam wilayah Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan), dan lainnyasangat diperlukan 
untuk menjaga agar kontinuitas ketersediaan data satelit inderaja berjalan dengan lancar dan data yang 
dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adanya perencanaan yang matang terhadap kegiatan akuisisi 
data ini dapat meminimalisir kegagalan akuisisi dan perekaman data yang diakibatkan oleh permasalahan 
teknis. Saat ini Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare melakukan akuisisi dan perekaman data satelit 
resolusi tinggi, menengah dan rendah. Sebelum Bulan November 2015 Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 
Parepare hanya akuisisi dan merekam data Satelit SPOT 6/7, Landsat 7/8, TERRA, AQUA, NPP. Dan untuk 
menguatkan infrastruktur peralatan akuisisi dan perekaman data khususnya peralatan akuisisi dan perekaman 
data resolusi rendah, pada Bulan November 2016 Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare melakukan 
instalasi Antena Orbital. Antena Orbital ini memiliki diameter reflector 3 meter dan dapat menerima data 
Satelit TERRA, AQUA, NPP, METOP A/B, NOAA 18/19 dan  Fengyun 3A/3B/3C. 

Makalah ini membahas integrasi Antena Orbital ke dalam sistem akuisisi dan perekaman data satelit yang 
telah ada di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare. Dengan terbangunnya sistem yang terintegrasi ini 
diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan akuisisi dan perekaman data satelit resolusi rendah di Stasiun 
Bumi Penginderaan Jauh Parepare. Dengan meningkatnya keberhasilan akuisisi dan perekaman data satelit 
resolusi rendah ini juga akan meningkatkan jumlah ketersediaan data satelit penginderaan jauh sehingga 
pengguna data dapat selalu mendapatkan data secara real time. 
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2. METODE 
Metode yang dilakukan dalam mengintegrasikan antena penerima data satelit resolusi rendah(Antena 

Orbital) ke dalam sistem akuisisi dan perekaman data satelit penginderaan jauh yang telah existing di Stasiun 
Bumi Penginderaan Jauh Parepare dapat dilihat melalui diagram alur pada Gambar 1 dibawah ini. Pertama 
sekali dilakukan kajian terhadap literature mengenai sistem akuisisi dan perekaman Antena Orbital. 
Kemudian dilakukan desain dan perancangan sistem disesuaikan dengan kondisi sistem akuisisi, perekaman 
dan pengolahan data resolusi rendah yang telah ada. Tahap selanjutnya dilakukan pembangunan sistem 
integrasi kedalam perangkat akuisisi, perekaman dan pengolahan yang telah ada. Setelah itu dilakukan 
pengujian sistem diawali dengan melakukan kegiatan akuisisi data dan diakhiri dengan kegiatan pengolahan 
data raw hasil perekaman. Berdasarkan hasil pengujian kemudian dilakukan analisis terhadap masalah-
masalah yang terjadi agar dapat memperbaiki kekurangan pada sistem yang dibangun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Metodologi Integrasi Peralatan Akuisisi dan Perekaman Antena Orbital ke Dalam Sistem Akuisisi, 

Perekaman dan Pengolahan Existing di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare LAPAN 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan akuisisi dan perekaman data satelit penginderaan jauh di stasiun bumi penginderaan jauh 
parepare dilakukan selama 365 hari dalam satu tahun dan dilakukan secara real time. Oleh sebab itu, sebelum 
melakukan proses integrasi harus dilakukan perancanaan dan analisis sistem yang matang agar kegiatan 
integrasi tidak mengganggu kegiatan operasional rutin akuisisi dan perekaman data satelit inderaja. Selain itu 
perencanaan dan analisis sistem ini diperlukan juga untuk mendapatkan suatu sistem akuisisi dan perekaman 
yang memiliki tingkat kehandalan tinggi. Berdasarkan masing-masing fungsinya, sistem yang diperlukan 
untuk dianalisis meliputi sistem akuisisi, perekaman, dan pengolahan data. 

Secara teknis sistem akuisisi dan perekaman data satelit inderaja resolusi tinggi, menengah dan rendah 
yang telah ada di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. Pada 
sistem existing ini dapat dilihat bahwa kedua buah antena dapat saling membackup satu sama lain dalam 
proses kegiatan akuisisi data satelit penginderaan jauh. 
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Gambar2. Sistem Penerimaan dan Pengolahan data Existingdi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare LAPAN 
 
Detail dari masing-masing perangkat existing dalam sistem penerimaan dan pengolahan data satelit di 

Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare sebagai berikut : 
 

a. Antena Viasat 5.4 Meter 
Antena Viasat ini memiliki range frekuensi X-Band dari 8 GHZ sampai dengan 8.5 GHz dan Antena 

Viasat ini support untuk akuisisi data satelit yang memiliki polarisasi RHCP maupun LHCP sehingga Antena 
ini dapat digunakan untuk menerima data satelit resolusi tinggi yaitu Satelit SPOT 5/6/7, satelit resolusi 
menengah yaitu Satelit Landsat 7/8 dan satelit resolusi rendah yaitu  Satelit TERRA dan AQUA. Tetapi 
dengan terbatasnya range frekuensi X-Band pada Antena Viasat ini yang hanya dapat menerima sinyal dari 
satelit dengan frekuensi 8 GHZ sampai 8.5 GHz sehingga Satelit NPP yang memiliki frekuensi 7812 MHz 
tidak dapat dilakukan akuisisi datanya pada Antena Viasat ini. 
 
b. Antena Seaspace 6.1 Meter 

Antena Seapace memiliki range frekuensi X-Band dari 7.7 GHz sampai 8.5 GHz sehingga antena ini 
dapat digunakan untuk menerima data satelit resolusi tinggi (Satelit SPOT 5/6/7), satelit resolusi menengah 
(Satelit Landsat 7), Satelit resolusi rendah (Satelit TERRA, AQUA dan NPP). Antena Seaspace ini hanya 
dapat menerima sinyal dari satelit dengan polarisasi RHCP sehingga Satelit Landsat 8 yang memiliki 
polarisasi LHCP tidak dapat dilakukan akuisisi datanya menggunakan Antena Seaspace ini. 
 
c. IF Matrix Switch type 

Perangkat IF Matrix Switch ini berfungsi untuk mendistribusikan sinyal dari kedua buah antena yakni 
Antena Viasat dan Antena Seaspace ke demodulator SPOT 5/6/7, Landsat 7/8, MODIS (TERRA dan 
AQUA) serta ke perangkat spektrum analyzer. Sinyal yang didistribusikan dari output antena ke demodulator 
satelit resolusi tinggi, menengah, dan rendah memiliki frekuensi sebesar 720 MHz.  
 
d. Demodulator Zodiac 

Demodulator ini digunakan untuk perekaman data satelit resolusi tinggi yakni Satelit SPOT 5/6/7,  
 

e. Demodulator Avtec 
Demodulator ini digunakan untuk perekaman data satelit resolusi menengah yakni Satelit Landsat 7 dan 

Satelit Landsat 8. Selain dapat digunakan untuk perekaman data satelit resolusi menengah, demodulator 
Avtec ini juga dapat digunakan untuk perekaman data satelit resolusi rendah yakni Satelit MODIS (TERRA 
dan AQUA).  
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f. Demodulator Seaspace 
Demodulator ini digunakan untuk perekaman data satelit resolusi rendah yakni Satelit MODIS (TERRA 

dan AQUA) dan Satelit NPP.  
 

g. Spectrum Analyzer HP dan Agilent 
Pada saat ini peruntukan spectrum analyzer dibagi menjadi dua. Spectrum analyzer HP digunakan untuk 

memonitoring kualitas sinyal akuisisi data satelit yang dilakukan oleh Antena Seaspace dan spectrum 
analyzer Agilent digunakan untuk memonitoring kualitas sinyal akuisisi data satelit yang dilakukan oleh 
Antena Viasat. 
 
h. Sistem Pengolahan Awal Data MODIS dan NPP 

Sistem pengolahan data Satelit MODIS (AQUA dan TERRA) dilakukan secara otomatis dengan 
menggunakan software dbvm, dimana software ini dapat mengolah data citra Satelit MODIS (TERRA dan 
AQUA) dari data raw menjadi data level 1b dan 2.  Sedangkan untuk pengolahan data Satelit NPP, proses 
pengolahan datanya dilakukan secara otomatis dengan menggunakan software cspp, dimana dengan software 
cspp ini data raw citra Satelit NPP dapat diproses datanya ke level 1 (SDR) dan level 2 (EDR). 
 
i. Sistem Pengolahan Awal Data Landsat 7/8 

Sistem pengolahan awal data Landsat 7/8 dilakukan dengan menggunakan software Pinkmatter, software 
ini dapat mengolah data raw citra Satelit Landsat 7/8 ke level 1G (terkoreksi geometrik secara sistematis) 
dan 1T (terkoreksi ortho secara sistematis).  Seluruh produk hasil pengolahan awal Data Satelit Landsat 7/8 
yang dilakukan oleh software Pinkmatter ini dapat langsung dilihat melalui GUI Catalog data Landsat 7/8 
software Pinkmatter sehingga memudahkan user dalam menemukan citra Satelit Landsat 7/8 yang telah 
direkam di Stasiun BumiPenginderaan Jauh Parepare. 

 
j. Sistem Pengolahan Awal Data SPOT 6/7 

Sistem pengolahan awal data SPOT 6/7 terintegrasi dalam sistem DRS TerminalSPOT, dimana pada 
sistem DRS Terminal SPOT ini  proses akuisisi data dan proses pengolahan awal data citra Satelit SPOT 6/7 
menjadi satu. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini maka seluruh proses kegiatan mulai dari akuisisi 
data sampai dengan pengolahan data awal dapat termonitoring dengan menggunakan software aplikasi yang 
bernama SUPLA. Pada sistem DRS Terminal SPOT ini, data Satelit SPOT 6/7 hasil perekaman dapat diolah 
datanya ke level primary maupun ke level ortho. 

 
Pada sistem akuisisi dan perekaman data satelit penginderaan jauh yang existing ini terlihat bahwa 

pengaturan input/output sinyal keluaran dari antena maupun sinyal masukan ke masing-masing demodulator 
dikontrol oleh IF Matrix Switch sehingga memudahkan operator dalam merencanakan penggunaan masing-
masing peralatan dalam kegiatan akuisisi dan perekaman data satelit inderaja baik resolusi tinggi, menengah, 
dan rendah. Pada paket sistem akuisisi, perekaman, dan pengolahan awal Antena Orbital ini tidak 
memungkinkan untuk memisahkan masing-masing subsistem sehingga untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, integrasi peralatan dilakukan pada sisi front-end server atau pada sisi pengolahan awal Antena 
Orbital ini. Desain teknis integrasi sistem akuisisi, perekaman, dan pengolahan awal Antena Orbital ke dalam 
sistem penerimaan dan pengolahan existing di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare dapat dilihat pada 
Gambar3 dibawah ini. Sinyal hasil akuisisi data Satelit MODIS(TERRA dan AQUA), NPP, NOAA 18/19, 
METOP A/B, dan Fengyun 3A/3B/3C pada Antena Orbital akan diinputkan langsung ke masing-masing 
demodulator untuk dilakukan perekaman, data raw hasil perekaman selanjutnya akan disimpan pada Server 
EOS FES yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan awal ke level 0. Data hasil pengolahan level 0 ini 
yang selanjutnya dilakukan pengolahan ke level berikutnya. Data level 0 Satelit NOAA 18/19, METOP A/B, 
dan Fengyun 3A/3B/3C hasil pengolahan EOS FES Orbital selanjutnya akan dilakukan pengolahan ke level 
1 dan level 2 menggunakan server pengolahan data NOAA, METOP, dan Fengyun. Berbeda dengan server 
pengolahan data Satelit NOAA 18/19, METOP A/B, dan Fengyun 3A/3B/3C yang menggunakan data level 0 
EOS FES sebagai inputannya, server pengolahan data satelit MODIS(TERRA dan AQUA) dan NPP 
menggunakan  inputan data raw hasil akuisisi dan perekaman Sistem Orbital ini untuk dilakukan pengolahan 
lanjut ke level 1 dan 2. 
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Gambar 3. Desain Integrasi Antena Orbital ke Dalam Sistem Penerimaan dan Pengolahan data Existingdi Stasiun Bumi 
Penginderaan Jauh Parepare LAPAN 

 
Pada proses kegiatan integrasi ini diperlukan pengaturan sistem agar dapat melalukan kegiatan akuisisi 

dan perekaman data dengan optimal dan dapat memaksimalkan kemampuan infrastruktur yang ada. 
Pengaturan sistem yang perlu dilakukan adalah pengaturan konfigurasi terhadap urutan prioritas dari satelit 
yang akan dilakukan perekaman datanya. Konfigurasi pengaturan prioritas penerimaan data pada Antena 
Orbital dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 1. Urutan Prioritas Penerimaan Data Satelit pada Sistem Orbital 

 
No Satelit Prioritas 
1 NPP 1 
2 TERRA 2 
3 AQUA 2 
4 NOAA-18 3 
5 NOAA-19 3 
6 METOP-A 4 
7 METOP-B 4 
8 FENGUN-3A 5 
9 FENGYUN-3B 5 
10 FENGYUN-3C 5 

 
 
 
 
 

Sistem Orbital 
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Hasil konfigurasi pada sistem penerimaan data Orbital dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini, dengan 
pengaturan prioritas ini maka apabila terdapat dua atau lebih satelit yang melintasi wilayah Indonesia dengan 
waktu yang hampir bersamaan maka prioritas tertinggilah yang akan dilakukan penerimaan datanya dan 
selanjutnya baru satu tingkat prioritas dibawahnya dan seterusnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.  Konfigurasi Prioritas Penerimaan Data pada Sistem Penerimaan Data Orbital 

Setelah melakukan pengaturan prioritas pada sistem penerimaan Orbital, tahap selanjutnya dilakukan 
pengaturan prioritas pada sistem penerimaan data hasil integrasi secara keseluruhan. Pengaturan prioritas 
penggunaan antena terhadap data satelit yang akan diterima dapat dilihat pada Tabel 2.Dengan Strategi 
pengaturan prioritas dalam penerimaan data ini, kontinuitas penerimaan data dapat berjalan dengan lancar 
dan perawatan rutin dari masing-masing penerimaan data dapat dilakukan juga tanpa ada hambatan, selain 
itu dengan strategi dalam penerimaan data ini juga dapat memperpanjang umur dari peralatan yang 
digunakan.  
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Tabel 2. Pengaturan Prioritas pada Sistem Penerimaan Data Satelit Hasil Integrasi Antena Orbital 

No Satelit Prioritas 
Antena Viasat Antena Orbital Antena Seaspace 

1 SPOT-6/7 1  1 
2 LANDSAT-8 2   
3 LANDSAT-7 3  2 
4 NPP  1 1 
5 TERRA 4 2 3 
6 AQUA 1 2 2 
7 NOAA-18  3  
8 NOAA-19  3  
9 METOP-A  4  
10 METOP-B  4  
11 FENGUN-3A  5  
12 FENGYUN-3B  5  
13 FENGYUN-3C  5  

 
Pada proses integrasi ini sistem Orbital yang meliputi sistem penerimaan, perekaman, dan pengolahan ini 

dilakukan ujicoba dalam melakukan kegiatan akuisisi dan perekaman data satelit resolusi rendah yang 
meliputi Satelit NPP, TERRA, AQUA, NOAA-18/19, METOP-A/B, FENGYUN-3A/3B/3C. Hasil 
penerimaan data satelit inderaja dengan menggunakan Antena Orbital yang telah diintegrasikan dengan 
sistem pengolahan data existingdi Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare dapat dilihat pada Gambar 
berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  (a)                                       (b)                                     (c)                               (d) 
 

Gambar 5. Hasil Penerimaan Data Satelit Menggunakan Antena Orbital (a) Data Satelit TERRA Akuisisi 4 Januari 
2016 02.36 GMT, (b) Data Satelit AQUA Akuisisi 4 Januari 2016 05.28 GMT, (c) Data Satelit NOAA-19 Akuisisi 18 

April 2016 06.40 GMT, (d) Data Satelit METOP-A Akuisisi 12 Januari 2016 02.26 GMT 
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Gambar 6. Hasil Penerimaan Data Satelit NPP Akuisisi Tanggal 5 Januari 2016 05.21GMT Menggunakan Antena 
Orbital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Hasil Penerimaan Data Satelit Fengyun-3B Akuisisi Tanggal 12 Januari 2016 06.47GMT Menggunakan 
Antena Orbital 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil uji coba penerimaan dan pengolahan data satelit resolusi rendah yang meliputi data 

Satelit MODIS(TERRA,AQUA), NPP, NOAA-18/19, METOP-A/B, FENGYUN-3A/3B/3C, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa proses integrasi sistem penerimaan dan pengolahan data awal Orbital kedalam sistem 
penerimaan dan pengolahan existing di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare berjalan dengan baik. 
Sistem integrasi ini dapat memudahkan operator dalam mengatasi permasalahan konflik satelit (dua atau 
lebih satelit yang melintasi wilayah Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan) antara satelit resolusi 
rendah dengan satelit resolusi tinggi maupun menengah.Selain itu kontinuitas ketersediaan data satelit 
resolusi rendah dapat terjamin keberlangsungannya dengan integrasi peralatan penerimaan dan perekaman 
Orbital ini. 



Seminar Nasional Penginderaan Jauh -2016 
 

-71- 
 

5. UCAPAN TERIMAKASIH 
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kapustekdata, dan Kepala Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 

Parepare yang telah memfasilitasi kegiatan integrasi antena penerima data satelit resolusi rendah di Stasiun 
Bumi Penginderaan Jauh Parepare ini. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Hidayat, A., Munawar, S.T.A., Suprijanto, dan Setyasaputra, A.N., (2014). Integration System for Receiving and 

Recording NPP Satellite Data at Remote Sensing Ground Station. Proceeding of IEEE-2014 Makassar International 
Conference on Electrical Engineering and Informatics (MICEEI). UNHAS. Makassar. 

Setyasaputra, A.N., Hidayat, A., Hadiyanto, A.L., dan Munawar, S.T.A.,(2015). Analisis Kebutuhan Integrasi Antena 
Orbital 3.0 dengan Sistem yang Telah Beroperasi di Stasiun Bumi Balai Penginderaan Jauh Parepare. Seminar 
Nasional Penginderaan Jauh  

Shutler, J.D., Smyth, T.J., Land, P.E., dan Groom, S.B.,(2005). A Near-Real Time Automatic MODIS Data Processing 
System. International Journal of Remote Sensing, 26:1049-1055.   

Hassini, A., dan Belbachir, A.H., (2012). AVHRR-NOAA and MODIS-Aqua/Terra Data receiving and Processing 
System. Nanoscale Science and Technology Proceedings, 83-90. 

Hassini, A., dan Belbachir, A.H., (2016). Ground Receiving and Processing System for AVHRR and MODIS 
Radiometers. African Review of Science, Technology and Development, 59-64. 

Emery, W.J., Brown,dan Nowak,Z.P.,(1989). AVHRR Image Navigation: Summary and Review.Photogrammetric 
Engineering and Remote Sensing, 55(8):1175-1181. 

Emery, W.J., dan Ikeda,M.,(1984). A Comparison of Geometric Correction Method of AVHRR Imagery. Canadian 
Journal of Remote Sensing, 10:46-56. 

Ho, D.,dan Asem,A.,(1986). NOAA AVHRR Image Referencing. International Journal of Remote Sensing, 7:895-904. 
Kunimori, H., Toyoshima, M., dan Takayama, Y., (2012). Development of Optical Ground Station System. Journal of 

The National Institute of Information and Communication Technology, 59:43-52. 
Jackson, J. M, Liu, H., Laszlo, I., Kondragunta, S., Remer, L.A, Huang, J., dan Huang, H.,(2013). Suomi-NPP VIIRS 

Aerosol Algorithms and Data Products. Journal of Geophysical Research, 118:12673-12689. 
Orbital System. (2011). Earth Observation Satellite Front End Server (EOS FES) User Manual. Orbital System, Ltd. 
Orbital System. (2014). High-Rate Demodulator(HRD)-200B Installation, Operation, and Maintenance Manual. 

Orbital System, Ltd. 
Orbital System. (2014). Low-Rate Demodulator(LRD)-200B Installation, Operation, and Maintenance Manual. Orbital 

System, Ltd.  
Orbital System. (2015). Orbital Advanced Control Protocol Spesification. Orbital System, Ltd 
Orbital System. (2014). 3.0-Meter Reflector Assembly Instruction Manual. Orbital System, Ltd 
Viasat. (2011). AC4100 Antenna Control Unit Operation and Maintenance Manual. Viasat Inc 
Seaspace.(2009). Axyom Model 50 Antenna Positioning System Operations and Maintenance Manual. Seaspace Corp.  
 
*) Makalah ini telah diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan pada saat diskusi presentasi ilmiah 
 
BERITA ACARA 
PRESENTASI ILMIAH SINAS INDERAJA 2016 
 
Judul Makalah          : Integrasi Antena Penerima Data Satelit Resolusi Rendah di Stasiun Bumi  

Penginderaan Jauh Parepare 
Pemakalah     : Agus Suprijanto (LAPAN) 
Diskusi      : 
 
Pertanyaan: Ahmad Maryanto (LAPAN): 
1. Dalam gambar hasil integrasi antara orbital kedalan system eksisting stasiun pare pre, dari antenna orbital 

tidak terlihat dikoreksi ke IF matriks Switch, apakah benar begitu? 
2. Karena integrasi antara penerima akan lebih optimal jika disatukan lewat IF matriks Switch? 
 
Jawaban: 
Koneksi Antena Orbital ke sistem penerimaan dan pengolahan existing di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 
Parepare memang tidak dihubungkan melalui IF Matrix Switch dikarenakan Antena Orbital hanya memiliki 
kemampuan untuk melakukan penerimaan data dari satelit resolusi rendah sehingga tidak diperlukan untuk 
dihubungkan bersama-sama dengan antena existing yang memiliki kemampuan untuk melakukan 
penerimaan data baik resolusi tinggi, menengah, dan rendah. 
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Pertanyaan: Beni Pratiknyo (LAPAN): 
Bagaimanadengankemungkinan upgrading untukpenerimaan data JPSS-1? 
 
Jawaban : 
Mengenai penerimaan data Satelit JPSS-1, Antena Orbital ini memiliki spesifikasi yang telah sesuai dengan 
spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh operator satelit JPSS-1 untuk melakukan penerimaan data dari 
Satelit JPSS-1 yang memiliki frekuensi 7812 MHz. Beberapa spesifikasi utama pada Antena Orbital ini yang 
membuktikan dapat melakukan penerimaan data JPSS-1 yakni range frekuensi X-Band 7700-8500 MHz, 
polarisasi RHCP, G/T >22.70 dB/K(pada elevasi 5 derajat) pada antena diameter 3 meter. 
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Sistem Otomatisasi Pengolahan Data Satelit METOP-A  
di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta LAPAN 

 
Automation Data Processing System for METOP-A Data Satellite  

in LAPAN Pekayon Remote Sensing Ground Station 
 

B. Pratiknyo Adi Mahatmanto1*), Andy Indradjad1, Sugiyanto1, dan Ayom Widipaminto1 
 

1Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN 
 

*)E-mail: beni.pratiknyo@gmail.com ; pratiknyo.adi@lapan.go.id 

ABSTRAK - Satelit METOP-A merupakan salah satu satelit yang dapat menghasilkan data citra penginderaan jauh 
yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan informasi cuaca. Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon LAPAN telah 
melakukan kegiatan akuisisi satelit METOP-A sejak 2013. Karya tulis ini membahas mengenai keberhasilan melakukan 
kegiatan otomatisasi pengolahan data METOP-A di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon LAPAN. Proses 
pengolahan raw data METOP-A menjadi data level 1 dan data level 2 menggunakan kumpulan software open source 
pengolahan data penginderaan jauh, beberapa software yang digunakan adalah AAPP, Pytroll, CSPP-IAPP dan CSPP 
Sounder QL. Kumpulan software tersebut digabungkan sesuai dengan kegunaannya dalam proses pengolahan data 
METOP-A, semua proses pengolahan tersebut dilakukan secara otomatis dengan menggunakan bash script. Data 
METOP-A yang dihasilkan dari pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk analisa kondisi cuaca di 
wilayah Indonesia 

Kata kunci: Otomatisasi, METOP-A, Pengolahan, AAPP, Pytroll, CSPP-IAPP, CSPP Sounder QL 

ABSTRACT - METOP-A is a remote sensing satellite that can give weather information. Since 2013 LAPAN Pekayon 
Ground Station has been acquiring satellite data from METOP-A. This paper contains research about how to build 
processing system of METOP-A data and how to automate it. This works take place in Pekayon Ground Station. 
METOP-A raw data is processed with open source software to produce level 1 and level 2 data, the software consists of 
AAPP, Pytroll, CSPP-IAPP and CSPP Sounder QL. The software is integrated into a data processing and all of the 
automation process developed using bash script. The METOP-A data processing results can be used to analysis of 
weather condition in Indonesia region. 

Keywords: Automation, METOP-A, Processing, AAPP, Pytroll, CSPP-IAPP, CSPP Sounder QL 

1. PENDAHULUAN  
LAPAN sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai lembaga yang berhak 

mengoperasikan stasiun bumi penginderaan jauh memiliki kewajiban untuk memperoleh data penginderaan 
jauh untuk kemudian mengolah data penginderaan jauh, menyimpan data penginderaan jauh, 
mendistibusikan data penginderaan jauh dan memanfaatkan data penginderaan jauh. Berdasarkan Undang-
Undang  No.21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pada pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi Lembaga dalam 
memperoleh data penginderaan jauh melalui pengoperasian satelit dan pengoperasian stasiun bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib membuat perencanaan, membangun, serta 
mengoperasikan satelit dan stasiun bumi. 

Pustekdata LAPAN sebagai lembaga yang menaungi beberapa stasiun bumi penginderaan jauh di 
Indonesia salah satunya adalah Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta yang melakukan kegiatan 
operasional akuisisi data satelit NOAA-18, NOAA-19 dan METOP-A. Kegiatan akuisisi harian beberapa 
satelit penginderaan jauh tersebut menghasilkan data yang meliputi hampir seluruh Indonesia. Data-data 
tersebut nantinya akan diolah dan dimanfaatkan lebih lanjut oleh para pengguna baik dari kementerian, 
lembaga pemerintahan dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 

Satelit METOP-A membawa instrumen sensor yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan negara 
Eropa. Instrumen tersebut menawarkan peningkatan kemampuan penginderaan jauh untuk aplikasi 
meteorologi dan iklim. Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengukuran suhu kelembaban, 
pembacaan kecepatan angin dan arah angin, dan profil lapisan ozon di atmosfer. 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah membuat proses otomatisasi pengolahan data satelit METOP-A 
yang berada di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta dari raw data sampai menghasilkan data 
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level 1 dan data level 2 dengan menggunakan kumpulan software open source pengolahan data penginderaan 
jauh.   

 
2. METODE  

Satelit METOP-A mengorbit bumi secara polar dengan orbit Low Earth Orbit pada ketinggian 827 km. 
Satelit METOP-A merupakan salah satu satelit cuaca yang mengorbit bumi sejak 19 Oktober 2006 (Oscar, 
2016). Satelit METOP-A dibangun oleh organisasi Eumetsat yang merupakan gabungan dari negara-negara 
di benua Eropa (Eumetsat, 2016).  

Ada sebelas instrument sensor yang dibawa oleh satelit METOP-A, beberapa sensor yang digunakan 
adalah sensor AVHRR dan HIRS (Kidwell, dkk., 2014). Sensor Advanced Very High Resolution Radiometer 
(AVHRR) yang ada pada satelit METOP-A berfungsi sebagai imager pendeteksi radiasi yang digunakan 
untuk aplikasi seperti penentuan cloud cover, suhu permukaan bumi, suhu permukaan awan dan suhu 
permukaan laut (Gillan, 2016). Sensor AVHRR terdiri dari 6 buah detektor yang memiliki panjang 
gelombang yang berbeda-beda dengan fungsinya masing-masing (Sea Space Tera Scan, 2016). Tabel 1 
menunjukkan karakteristik tiap kanal AVHRR pada satelit METOP-A. 
 

Tabel 1. Karakteristik Kanal AVHRR METOP-A 
 

Band Bandwidth (μm) Tipe 
1 
2 

0.580-0.680 
0.725-1.110 

Visible 
Near-IR 

3A 1.580-1.640 Near-IR 
3B 3.550-3.930 Near-IR 
4 10.300-11.300 Thermal IR 
5 11.500-12.500 Thermal IR 

 
Sensor High-resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS)  yang terdapat pada satelit METOP-A 

berfungsi untuk aplikasi yang berhubungan dengan kondisi atmosfer (Rotronic Instrument Corp, 2005). 
Beberapa kegunaan dari sensor HIRS adalah dapat mengukur water vapor mixing ratio, temperature, relative 
humidity dan dewpoint temperature (Ramis, dkk., 2012). Sensor HIRS terdiri dari 20 kanal yang terdiri dari 
19 kanal infrared dan 1 kanal visible. 

Citra satelit METOP-A yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil akuisisi yang dilakukan 
oleh Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta. Cakupan data citra hasil akuisisi Stasiun Bumi 
Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta untuk METOP-A dalam satu hari meliputi hampir seluruh wilayah 
Indonesia yang diperoleh dari empat kali hasil akuisisi satelit METOP-A dimana dua kali di waktu siang dan 
dua kali di waktu malam. Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta dalam melakukan akuisisi data 
satelit METOP-A menggunakan sistem antena Timestep dan demodulator tipe Quorum LRD-100 untuk 
menghasilkan raw data satelit METOP-A (Timestep, 2016). 
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Gambar 1. Diagram Alir Otomatisasi Pengolahan Data Satelit METOP-A 

 
Pengolahan Data Satelit METOP-A dari raw data hingga menghasilkan data level 1 dan data level 2 

dilakukan dengan menggabungkan proses kerja beberapa software pengolahan. Pada gambar 1 terlihat 
beberapa blok pengolahan yang terdiri dari urutan sebagai berikut yaitu menyiapkan raw data dan 
mengkonversi raw data tersebut, pengolahan raw data dengan software AAPP hingga mendaptkan data level 
1, dilanjutkan dengan pengolahan dengan menggunakan software CSPP-IAPP dan CSPP Sounder QL untuk 
menghasilkan data level 2, raw data dan data level 1 dan level 2 tersebut disimpan di storage untuk kemudian 
ditampilkan di website katalog METOP-A. Semua proses pengolahan dari raw data hingga menghasilkan 
data level 1 dan data level 2 dilakukan proses otomatisasi dengan menggunakan bash script. Proses 
pengolahan data METOP-A menggunakan komputer server desktop yang sudah di install dengan 
menggunakan sistem operasi Linux Centos 7, Memory sebesar 8 Giga Byte, Processor Intel Core i7-4790S 
CPU @ 3.2 GHz x 8 dan Hardisk 1 Tera Byte. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses pengolahan raw data METOP-A menjadi data level 1 dan data level 2 menggunakan kumpulan 
software open source pengolahan data penginderaan jauh, beberapa software pengolahan yang digunakan 
adalah AAPP, Pytroll, CSPP-IAPP dan CSPP Sounder QL. Kumpulan software tersebut digabungkan sesuai 
dengan kegunaannya dalam proses pengolahan data METOP-A, semua proses pengolahan tersebut dilakukan 
secara otomatis dengan menggunakan bash script. 

Hasil akuisisi satelit METOP-A yang dilakukan di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta 
menghasilkan raw data dengan format *.METOP. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengolah raw data 
tersebut sehingga menghasilkan data level 1 dengan menggunakan software ATOVS and AVHRR Pre-
processing Package (AAPP) (Mahatmanto et al., 2015). Software AAPP dikembangkan oleh Satellite 
Application Facility for Numerical Weather Prediction (NWP SAF) (Atkinson et al., 2003). Software AAPP 
dapat memproses raw data dan ingest data dari instrument-instrument pada satelit polar METOP-A yaitu 
HIRS, AVHRR, AMSU dan MHS (Atkinson, 2016). 

Berikut diagram alir pengolahan data METOP-A menggunakan software AAPP yang terdapat pada 
gambar 2. Input data yang digunakan adalah data METOP-A pada tanggal 3 Juni 2016 dengan nama raw 
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datanya adalah 20160603012917.METOP dan hasil dari pengolahan tersebut adalah data level 1 untuk 
instrumen AMSU, HIRS, AVHRR dan MHS. 

 
Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software AAPP 

 
Citra Satelit METOP-A yang diolah dengan menggunakan software AAPP merupakan citra pada 

tanggal 3 Juni 2016. Gambar 3 menunjukkan hasil pengolahan citra satelit AVHRR METOP-A dengan 
menggunakan software AAPP yang merupakan data level 1B. Gambar 3(a) merupakan hasil pengolahan data 
citra satelit METOP-A level 1 dengan menggunakan software ENVI 5.1 dengan menggunakan kombinasi 
band 1, 2 dan 4. Gambar 3(b) merupakan hasil pengolahan data citra satelit METOP-A level 1 dengan 
menggunakan software ERDAS ER Mapper 2014 dengan menggunakan kombinasi band 1, 2 dan 3. 
 

  
Gambar 3. Hasil akuisisi data METOP-A level 1 pada tanggal 3 Juni 2016 

 (a) Display band 1,2 dan 4 dengan menggunakan software ENVI 5.1, dan 
(b) Display band 1,2 dan 3 dengan menggunakan software ERDAS ER Mapper 2014 

Gambar 5 merupakan hasil pengolahan citra satelit AVHRR METOP-A dengan menggunakan software 
Pytroll dimana data yang digunakan adalah data level 1B hasil pengolahan dengan software AAPP, sehingga 

a b 
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hasil citra satelit pada gambar 5 merupakan data level 1B yang sudah terproyeksi. Software Pytroll mulai 
dikembangkan pada tahun 2009 sebagai kolaborasi pengolahan satelit cuaca yang dilakukan oleh Danish 
Meteorological Institute (DMI) dan Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI). Tujuan dari 
pengembangan software pytroll adalah untuk menyediakan modul python yang terbuka untuk dapat 
mengolah dan menginterpretasikan data satelit cuaca. 

Berikut diagram alir pengolahan data level 1 METOP-A menggunakan software Pytroll yang terdapat 
pada gambar 4. Input data yang digunakan adalah data AVHRR level 1 METOP-A dari keluaran software 
AAPP, data METOP-A yang digunakan adalah data pada tanggal 3 Juni 2016 dengan nama raw datanya 
adalah hrpt_M02_20160603_0130_49928.l1b dan hasil dari pengolahan tersebut adalah data image 
multispektral, image per band data AVHRR dan quicklook yang memiliki coastline. 

 

 
Gambar 4. Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software Pytroll 

 
Citra Satelit METOP-A yang diolah dengan menggunakan software Pytroll merupakan citra pada 

tanggal 3 Juni 2016. Gambar 5(a), 5(b), 5(c), 5(d) dan 5(e) menunjukkan hasil pengolahan citra satelit 
AVHRR METOP-A level 1 untuk tiap band dengan menggunakan software Pytroll. 
 

     
 

Gambar 5. Hasil akuisisi data AVHRR METOP-A level 1 pada tanggal 3 Juni 2016 dengan menggunakan pytroll  
 (a) Display band 1, (b) Display band 2, (c) Display band 3, (d) Display band 4 dan (e) Display band 5  

 
Untuk pengolahan data METOP-A level 1 menjadi data level 2 menggunakan software CSPP-IAPP, data 

level 1 yang digunakan yaitu hirsl1d_M02_20160603_0130_49928.l1d. Pengolahan tersebut memerlukan 
data ancilliary yang perlu di download dari internet. Data yang dihasilkan untuk level 2 adalah data data 
dengan format *.nc adapaun data yang dihasilkan adalah 
METOPa_L2_d20160603_t0130092_e0139452_c20160603024959671209_iapp.nc 

Tahap selanjutnya adalah menghasilkan informasi data water vapor mixing ratio, temperature, relative 
humidity dan dewpoint temperature dari data METOP-A level 2 yang telah diperoleh. Hasil pengolahan data 
level 2 tersebut dapat diolah dengan menggunakan software CSPP Sounder QL (University of Wisconsin-
Madison, 2015). 

Citra satelit METOP-A yang telah diolah dengan menggunakan software CSPP-IAPP dan CSPP Sounder 
QL merupakan citra pada tanggal 3 Juni 2016 dan pada gambar 7 menunjukkan hasil pengolahan citra satelit 

a b c d e 
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METOP-A level 2 untuk informasi data water vapor mixing ratio, temperature, relative humidity dan 
dewpoint temperature (Lawrence, 2005).  

Software International ATOVS Processing Package (IAPP) dikembangkan oleh Community Satellite 
Processing Package (CSPP). Software IAPP dapat digunakan untuk mengolah profil suhu atmosfer dan 
kelembaban atmosfer dan parameter lainnya dari data Advanced TIROS Operational Vertical Sounder 
(ATOVS) yang didapatkan dari satelit polar METOP-A.  

  
 

Gambar 6. (a) Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software CSPP IAPP 
(b) Diagram Alir Pengolahan menggunakan Software CSPP Sounder QL 

 

 

 
Gambar 7. Hasil akuisisi data METOP-A level 2 pada tanggal 3 Juni 2016  

(a) Water Vapor Mixing Ratio, dan (b) Temperature 
 

a b 

(a) (b) 
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Gambar 8. Hasil akuisisi data METOP-A level 2 pada tanggal 3 Juni 2016  

(a) Relative Humidity, dan (b) Dewpoint Temperature 
 
4. KESIMPULAN 

Pengolahan data satelit METOP-A yang diakuisisi oleh Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Pekayon Jakarta 
sudah dilakukan secara otomatis dari raw data sampai menghasilkan data level 1 dan data level 2. Data 
harian untuk data level 1 dan data level 2 dari satelit METOP-A dapat diunduh di katalog METOP-A yang 
beralamat di halaman website http://modis-catalog.lapan.go.id pada bagian Katalog NOAA & METOP. 
Beberapa aplikasi penggunaan data METOP-A yang dapat dihasilkan dari pengolahan yang telah dilakukan 
adalah untuk aplikasi water vapor mixing ratio, temperature, relative humidity dan dewpoint temperature. 
Dengan tersedianya data level 1 dan data level 2 untuk satelit METOP-A maka diharapkan dapat 
terpenuhinya kebutuhan akan informasi mengenai kondisi atmosfer dan cuaca untuk wilayah Indonesia. 
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1. Integrasi modul software sudah baik, yang perlu diperhatikan adalah perbandingan waktu yang 

dibutuhkan untuk pengolahan data secara otomatisasi dan manual. Antara dua buah paper yang mirip 
kontennya agar bisa saling melengkapi atau memiliki. 

2. Bagaimana perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan data secara otomatisasi dan manual 
 
Jawaban: 
Dengan otomatisasi, data METOP A sudah diolah dan masuk katalog dalam waktu 1 jam. Dengan cara yang 
manual memerlukan waktu yang lebih lama.      
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Otomatisasi Sistem Pengolahan Data Satelit NOAA 18/19 dan METOP 
A/B di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare 

 
Automation of NOAA 18/19 and METOP A/B Satellite Data Processing 

System in Parepare Remote Sensing Ground Station 
 

Agus Suprijanto1*), Sutan Takdir Ali Munawar1, dan Ardiansyah1 

1Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare - LAPAN 

*)E-mail: agus_suprijanto@lapan.go.id 

ABSTRAK - Kebakaran hutan memainkan peran penting dalam emisi gas rumah kaca dan aerosol mempengaruhi 
keseimbangan radiasi terhadap perubahan tutupan lahan. Emisi dari pembakaran biomassa berkontribusi signifikan 
terhadap kuantitas Carbon Diokside (CO2) di atmosfer yang utama terhadap perubahan iklim dan lingkungan global. 
Pemantauan meteorologi dan lingkungan dapat menggunakan citra Satelit NOAA dan  METOP. Stasiun Bumi 
Penginderaan Jauh Parepare dapat menyediakan data AVHRR dari Satelit NOAA dan Satelit METOP untuk wilayah 
Indonesia. Saat ini, Metode konvensional untuk pengolahan data Satelit NOAA dan METOP di Stasiun Bumi 
Penginderaan Jauh Parepare tidak efisien dan memakan waktu, sehingga tidak mampu memproses data secara real time. 
Jadi, untuk mengatasi kelemahan metode konvensional ini, otomatisasi pengolahan adalah pilihan yang lebih baik untuk 
pengolahan data NOAA dan data METOP karena dapat mengurangi waktu proses dan real-time. Makalah ini 
menyajikan metode otomatisasi untuk pengolahan data NOAA dan METOP dari raw data ke level 2 menggunakan 
software ATOVS and AVHRR Pre-processing Package (AAPP) dan International ATOVS Processing Package (IAPP). 

Kata kunci: pengolahan, data, satelit, NOAA, METOP, 

ABSTRACT - Forest fires play an important role in the emission of greenhouse gases and aerosols affecting the 
radiation balance in land cover changes. The emissions from burning biomass contribute significantly to the quantity of 
Carbon Diokside(CO2)  in the atmosphere, which are of major importance for both environmental and global climate 
change. Meteorological and environmental monitoring can use NOAA and METOP imageries . Parepare Remote 
Sensing Ground Station can provide AVHRR data from NOAA and METOP satellite over Indonesian area. Currently, 
conventional methods for NOAA and METOP data processing in Parepare Remote Sensing Ground Station are usually 
inefficient and time consuming, thus not being able to process data in real time. So, to overcome the weakness of the 
conventional methods, the automatic processing is the better choice for NOAA and METOP data processing because it 
can reduce processing time and achieve efficient and real-time. This paper presents an automatic method for NOAA 
and METOP data processing from raw data  to level 2 using ATOVS and AVHRR Pre-processing Package (AAPP) and 
International ATOVS Processing Package (IAPP) software. 

Keywords: processing, data, satellite,NOAA, METOP 

1. PENDAHULUAN 
Kegiatan akuisisi dan perekaman data satelit penginderaan jauh di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 

Parepare dilakukan selama 365 hari dalam satu tahun dan dilakukan secara real time. Akuisisi data Satelit 
NOAA 18/19 dan METOP A/B masing-masing dilakukan sebanyak 3-4 kali sehari. Keberhasilan dan 
kegagalan kegiatan ini ditentukan oleh faktor kesiapan peralatan teknis, pelaksanaan tugas operator, serta 
keberhasilan sistem perawatan/pemeliharaan peralatan teknis stasiun bumi.  

Setelah data hasil perekaman Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B selesai direkam, data tersebut akan 
dilakukan pengolahan sampai level 2 oleh operator. Sistem pengolahan data satelit NOAA dan METOP di 
Stasiun Bumi ini, saat ini masih dilakukan secara manual sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengolah 
sebuah data satelit NOAA 18/19 DAN METOP A/B tidak akan sama tergantung dari kecepatan dan 
ketangkasan masing-masing operator, selain itu pengolahan data NOAA 18/19 dan METOP A/B tidak akan 
real time dikarenakan data hasil perekaman NOAA 18/19 dan METOP A/B malam hari baru akan dilakukan 
pengolahan datanya pada saat pagi hari. Hal ini tentu menghambat  dalam penyampaian informasi terkini 
dari perekaman data satelit penginderaan jauh lingkungan dan cuaca kepada pengguna. Untuk memperbaiki 
kelemahan dari sistem pengolahan ini maka migrasi pengolahan data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B 
dari sistem manual menjadi otomatis adalah suatu langkah yang tepat agar penyampaian informasi terkini 
kepada pengguna data khususnya data satelit penginderaan jauh lingkungan dan cuaca tidak terhambat dan 
real time. 
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Makalah ini membahas rancang bangun sistem otomatisasi pengolahan data Satelit NOAA 18/19 dan 
METOP A/B di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare LAPAN. Dengan terbangunnya sistem 
otomatisasi pengolahan data Satelit NOAA dan METOP ini diharapkan akan memperlancar penyampaian 
informasi secara real time kepada pengguna data khususnya data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B.   

 
2. METODE 

Metode yang dilakukan dalam membangun otomatisasi sistem pengolahan data Satelit NOAA dan 
METOP  dapat dilihat melalui diagram alur pada gambar 1 dibawah ini. Pertama sekali dilakukan kajian 
terhadap literature mengenai pengolahan data satelit NOAA 18/19 dan METOPA/B serta mempelajari script 
yang berkaitan dengan otomatisasi sistem. Kemudian dilakukan desain dan perancangan sistem sesuai 
dengan spesifikasi minimum sistem pengolahan data satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B hasil 
rekomendasi dari Satellite Application Facility for Numerical Weather Prediction (NWP SAF). Tahap 
selanjutnya dilakukan pembangunan sistem pengolahan data satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B beserta 
dengan otomatisasi sistem pengolahannya. Setelah itu dilakukan pengujian dengan melakukan pengolahan 
data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B yang diakuisisi oleh Stasiun BumiPenginderaan Jauh Parepare 
LAPAN secara realtime dari bentuk raw data hingga menghasilkan produk level 0, level 1 dan level 2. 
Berdasarkan hasil pengujian kemudian dilakukan analisis terhadap masalah-masalah yang terjadi selama 
pengolahan data yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem yang dibangun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Metodologi Rancang Bangun Otomatisasi Sistem Pengolahan Data Satelit NOAA dan METOP di Stasiun 
Bumi Penginderaan Jauh Parepare LAPAN. 

 
2.1 Software yang Digunakan 

Dalam membangun otomatisasi sistem pengolahan data Satelit NOAA dan METOP ini, ada beberapa 
software yang digunakan dalam pengolahan data maupun dalam sistem monitoring ketersediaan raw data 
baru dalam server. Kegunaan dari masing-masing software yang digunakan dalam pembangunan otomatisasi 
sistem pengolahan data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 

 

Mulai 

Selesai 

Kajian Literature 

Perancangan Sistem 

Pembangunan Sistem 

Uji Coba Sistem 

Analisis Sistem 



Seminar Nasional Penginderaan Jauh -2016 
 

-83- 
 

Tabel 1. Software yang Digunakan Dalam Penelitian  
No Software/Script/Library Kegunaan 
1 Real Time Software Telemetry Processing System 

(RT-STPS) 
Mengolah data raw menjadi level 0 

2 ATOVS and AVHRR Pre-Processing Package 
(AAPP) 

Mengolah data level 0 menjadi level 1 

3 International ATOVS Processing Package (IAPP) Mengolah data level 1 menjadi level 2 
4 HDF5 Library Untuk mengkonversi output data dari AAPP format 

menjadi HDF5 format 
5 Shell Scripts Untuk otomatisasi sistem pengolahan data yang 

meliputi monitoring ketersediaan data raw baru dan 
transfer data hasil produksi. 

 
2.2 Data yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data raw Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B hasil 
perekaman Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare LAPAN. Detail dari masing-masing data yang 
digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 2. Data yang Digunakan Dalam Penelitian 

No Satelit Tanggal Akuisisi Waktu Akuisisi 
(dalam GMT) 

1 NOAA-18 8 Juni 2016 09:55 

2 NOAA-18 7 Juni 2016 08:31 
3 NOAA-18 5 Juni 2016 10:30 
4 NOAA-19 18 April 2016 06:40 
5 NOAA-19 14 April 2016 07:27 
6 NOAA-19 6 April 2016 05:37 
7 METOP-A 13 Januari 2016 00:25 
8 METOP-A 12 Januari 2016 02:26 
9 METOP-A 6 Januari 2016 01:09 
10 METOP-B 6 Juni 2016 01:17 
11 METOP-B 16 Januari 2016 00:17 
12 METOP-B 4 Januari 2016 02:46 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Akuisisi data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare 
menggunakan Antena Orbital berdiameter 3 meter dan direkam menggunakan demodulator LRD-200B. 
Data-data hasil perekaman ini selanjutnya dilakukan pengolahan ke level 0 sampai ke level 2 oleh operator, 
selain itu operator juga melakukan transfer data hasil pengolahan data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B 
dari server pengolahan data ke media penyimpanan Network Attached Storage (NAS). 

Dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses pengolahan data serta pendistribusian informasi 
ketersediaan data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B secara real time kepada pengguna data, maka 
dibangunlah sebuah otomatisasi sistem pengolahan data NOAA 18/19 dan METOP A/B tersebut. 
Berdasarkan masing-masing fungsinya, sistem otomatisasi ini dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian, 
yakni sistem monitoring ketersediaan data mentah/raw data pada server perekaman data Satelit NOAA 18/19 
dan METOP A/B, Sistem pengolahan data NOAA 18/19 dan METOP A/B dari data raw hingga level 2, 
sistem transfer data dari server pengolahan data NOAA 18/19 dan METOP A/B ke storage penyimpan 
(NAS), sistem transfer quicklook citra ke webserver dan pembacaan informasi data citra hasil pengolahan.  
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Gambar 2. Sistem Akuisisi dan Perekaman Antena Orbital 3 Meter. 

 
 

 
 

Gambar 3. Arsitektur Sistem Pengolahan Data NOAA 18/19 dan METOP A/B di Stasiun Bumi Penginderaan 
JauhParepare (Sistem Manual). 
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Gambar 4.Arsitektur Sistem Pengolahan Data NOAA 18/19 dan METOP A/B di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 
Parepare (Sistem Otomatis). 

 
 

 
Gambar 5. Desain Otomatisasi Sistem Pengolahan Data NOAA 18/19 DAN METOP A/B di Stasiun Bumi 

Penginderaan Jauh Parepare. 
 
Sistem monitoring ketersediaan data mentah/raw data pada server perekaman data Satelit NOAA 18/19 

dan METOPA/B berfungsi mengecek secara realtime dan kontinyu setiap 30 detik data raw terbaru hasil 
akuisisi dan perekaman Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B yang terdapat pada server akuisisi dan 
perekaman Antena Orbital. Apabila ditemukan data raw terbaru dan data tersebut belum ada diserver 
pengolahan data Satelit NOAA 18/19 DAN METOP A/Bmaka data tersebut segera dicopykan ke server 
pengolahan data Satelit NOAA 18/19 DAN METOP A/B, selama proses pengcopyan data ini script 
monitoring ketersediaan data raw dihentikan sementara sampai proses pengcopyan data selesai. Apabila 
tidak ditemukan data baru maka sistem monitoring ketersediaan data raw terbaru terus mengecek secara 
kontinyu setiap 30 detik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.Screenshoot Software Pengolahan Otomatis Data NOAA dan METOP. 
 

Sistem pengolahan data NOAA 18/19 dan METOP A/B dari data raw hingga level 2 berfungsi untuk 
mengolah data raw hasil perekaman data Satelit NOAA 18/19 DAN METOP A/B sampai dengan 
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pengolahan level 1 dan 2. Pada bagian ini masing-masing subsistem pengolahan seperti AAPP dan IAPP 
ditambahkan script pengecekan data terbaru pada masing-masing input data foldernya. AAPP akan 
mengecek data level 0 terbaru hasil olahan software RT-STPS secara kontinyu setiap 30 detik, apabila 
ditemukan data level0 dari Satelit NOAA 18/19 atau METOP A/B terbaru maka AAPP akanmendownload 
ancillary data terkait dan  mengolah data tersebut ke level 1d untuk instrumen AVHRR dan HIRS, level 1c 
untuk instrumen AMSU-A dan MHS. Data output hasil pengolahan software AAPP selanjutnya akan 
dilakukan pengkonversian data format dari AAPP format menjadi HDF5 format. Pengkonversian data ini 
berguna agar data tersebut dapat dibaca dengan software pengolahan citra yang umum seperti ENVI 5.1. 
Pada tahap berikutnya software IAPP akan mengolah data HIRS level 1d hasil pengolahan AAPP menjadi 
data HIRS level2. 
 

Tabel 3. Output Data Hasil Pengolahan 
NOAA 18 NOAA 19 METOP A METOP B 

Level-1 Level-2 Level-1 Level-2 Level-1 Level-2 Level-1 Level-2 
AMSU-A  AMSU-A  AMSU-A  AMSU-A  
HIRS HIRS HIRS HIRS HIRS HIRS HIRS HIRS 
AVHRR  AVHRR  AVHRR  AVHRR  
MHS  MHS  MHS  MHS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (a)                                          (b)                                            (c) 
Gambar 7.Hasil Pengolahan Data Satelit NOAA 19. (a) Akuisisi 18 April 2016 06.40GMT, (b) Akuisisi 6 April 2016 

05.37 GMT, (c) Akuisisi 14 April 2016 07.27 GMT. 
 

 
 

Gambar 8.Mosaik Citra Satelit NOAA 19 Tanggal Akuisisi 18 April 2016 06.40GMT, 6 April 2016 05.37 GMT,   
14 April 2016 07.27 GMT. 
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                               (a)                                          (b)                                            (c) 
Gambar 9.Hasil Pengolahan Data Satelit METOP a. (a) Akuisisi 6 Januari 2016 01.09 GMT, (b) 12 Januari 2016 02.26 

GMT, (c) 13 Januari 2016 00.25 GMT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10.Mosaik Citra Satelit METOP a Tanggal Akuisisi 6 Januari 2016 01.09 GMT, 12 Januari 2016 02.26 GMT,  

13 Januari 2016 00.25 GMT. 
 

Dalam proses uji coba pengolahan data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B dengan menggunakan 
beberapa data sampling, didapatkan hasil rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pengolahan data sebesar 18 
menit untuk pengolahan data secara manual dan 11 menit untuk pengolahan data secara otomatis. Dari hasil 
ini membuktikan bahwa pengolahan secara otomatis dapat mengefisienkan waktu dalam proses pengolahan 
data Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B. Detail dari masing-masing hasil pengolahan data NOAA 18/19 
dan METOP A/B dalam uji coba ini dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4. Perbandingan Waktu yang Dibutuhkan dalam Pengolahan Manual dan Otomatis  

No Satelit Tanggal Akuisisi Waktu Akuisisi 
(dalam GMT) 

Waktu yang 
Dibutuhkan(menit) 

Pengolahan 
Manual 

Pengolahan 
Otomatis 

1 NOAA-18 8 Juni 2016 09:55 25 15 
2 NOAA-18 7 Juni 2016 08:31 10 6 
3 NOAA-18 5 Juni 2016 10:30 19 11 
4 NOAA-19 18 April 2016 06:40 22 13 
5 NOAA-19 14 April 2016 07:27 15 9 
6 NOAA-19 6 April 2016 05:37 15 9 
7 METOP-A 13 Januari 2016 00:25 22 13 
8 METOP-A 12 Januari 2016 02:26 15 9 
9 METOP-A 6 Januari 2016 01:09 25 15 
10 METOP-B 6 Juni 2016 01:17 25 15 
11 METOP-B 16 Januari 2016 00:17 10 6 
12 METOP-B 4 Januari 2016 02:46 10 6 

 
 

 
Gambar 11.Grafik Perbandingan Antara Pengolahan Manual dengan Otomatis 

 
 

Data hasil pengolahan NOAA 18/19 dan METOP A/B memiliki format data yang dapat dibaca oleh 
software pengolahan citra yang umum seperti Envi. Hasil pembacaan data pada software Envi ini dapat 
dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 12.Hasil Pembacaan Data NOAA 19 Pada Software Envi v5.1 
 

Sistem transfer data dari server pengolahan data NOAA 18/19 dan METOP A/B ke storage penyimpan 
(NAS) berfungsi untuk memindahkan seluruh data hasil pengolahan data Satelit NOAA 18/19 DAN METOP 
A/B dari server pengolahan data ke media penyimpanan Network Attached Storage (NAS). Teknik transfer 
data yang dilakukan menggunakan konsep map network drive dimana Network Attached Storage(NAS) 
dimounting ke dalam server pengolahan linux yang digunakan untuk mengolah data Satelit NOAA 18/19 
DAN METOP A/B. Proses mounting dapat dilakukan setelah mengedit file konfigurasi fstab yang terdapat 
pada direktori /etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13.Transfer Data Hasil Pengolahan  
 

Sistem transfer quicklook citra ke webserver dan pembacaan informasi data citra hasil pengolahan 
berfungsi mentransfer quicklook citra false color hasil perekaman Satelit NOAA 18/19 DAN METOP A/B 
dari Network Attached Storage(NAS) ke webserver. Proses transfer quicklook dan pembacaan informasi data 
citra yang meliputi pembacaan tanggal, waktu akuisisi, level pengolahan, dan instrument dari data yang 
diolah menggunakan pemrograman PHP. Program ini akan membaca informasi tersebut dan memasukannya 
kedalam database website Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare. Sehingga pengguna data Satelit NOAA 
18/19 DAN METOP A/B dapat mendapatkan informasi ketersediaan data Satelit NOAA /METOP terbaru 
maupun arsip hasil akuisisi dan perekaman di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare secara real time. 

Webserver 

Transfer Data NAS 
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Gambar 14.Informasi Ketersediaan Data NOAA dan METOP pada Website Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare  
 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji coba pengolahan data citra Satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B dari beberapa 
data sampling dengan membandingkan dua buah metode yakni metode pengolahan secara manual dengan 
otomatis, didapatkan hasil efisiensi waktu yang lebih baik apabila pengolahan data citra satelit tersebut 
dilakukan secara otomatis.Selain efisiensi waktu, penyampaian informasi ketersediaan data kepada pengguna 
secara real time juga dapat diwujudkan dengan menggunakan sistem otomatisasi pengolahan data NOAA 
18/19 dan METOP A/B ini. Format data hasil pengolahan data satelit NOAA 18/19 dan METOP A/B 
memiliki format data yang dapat dibaca oleh software pengolahan citra yang umum sehingga memudahkan 
pengguna data dalam melakukan pengolahan data lebih lanjut. 
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ABSTRAK- Satelit penginderaan jauh yang diterima oleh Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare menggunakan 
frekuensi X-Band pada rentang frekuensi 7.8 sampai dengan 8.5 GHz. Salah satu elemen penting dari antena penerima 
adalah conical horn antena. Untuk mendapatkan nilai ideal sebuah antena horn dengan frekuensi kerja X Band perlu 
dilakukan desain dan simulasi sebelum dilakukan pabrikasi. Beberapa parameter output yang perlu disimulasikan 
adalah return loss, VSWR, gain antena menggunakan software HFSS V.13. Pemilihan material dengan ketersediaan di 
lapangan dapat dilakukan simulasi sehingga didapatkan hasil yang optimal. 
 
Kata kunci: horn, antena, X-Band, gain, VSWR 

ABSTRACT- Remote sensing satellite data  received by Parepare Remote Sensing Ground Station using X-band 
frequencies in the frequency range 7.8 up to 8.5 GHz. One important element of the receiving antena is conical horn 
antena. To get the ideal value of a horn antena with X Band operating frequency, it  is necessary to design and simulate 
prior to fabrication. Some of the parameters that need to be simulated is output return loss, VSWR, gain antena using 
HFSS software V.13. Selection of materials  that is available on site can be done for the simulation to obtain optimal 
results. 
 
Keywords: horn, antena, X-Band, gain, VSWR 

 
1. PENDAHULUAN  

Antena parabola adalah komponen perangkat penerima data satelit inderaja (Hidayat dkk, 2012). Bagian 
dari antena parabola tersebut terdapat antena horn sebagai feed horn antena. Antena horn telah lama 
digunakan dalam frekuensi mikrowave sebagai aplikasi terestrial maupun satelit (Balanis, 2005).  Antena 
horn juga dapat digunakan sebagai antena frekuensi scan untuk mencari sumber interferensi. Bahan yang 
mudah didapatkan di lapangan adalah aluminium. Dalam desain rancang bangun antena horn ada beberapa 
material yang bisa digunakan seperti aluminium. Untuk mendapatkan hasil maksimal perlu dilakukan desain 
dan simulasi antena horn menggunakan aluminium. Penggunaan aluminium digunakan karena material ini 
paling murah dan ringan apabila dibawa di lapangan maupun diinstall di antena penerima data satelit 
penginderaan jauh. 

Untuk mendapatkan reverse engineering antena penerima dan antena frekuensi scan microwave perlu 
dibuat desain antena microwave horn conical. Metode yang digunakan adalah membuat perhitungan manual 
dibandingkan dengan simulasi. Hasil yang didapatkan adalah gambar dan ukuran antena apabila nanti akan 
digunakan sebagai bahan pembuatan atau pabrikasi antena. Selain itu dilakukan simulasi parameter 
performansi antena seperti gain, VSWR, beam dierectivity dan return loss. 

 
1.1 CIRCULAR WAVEGUIDE 

Circular Waveguides merupakan salah satu tipe dari saluran transmisi yang berbentuk konduktor, tabung 
lingkaran. Gelombang radio merambat melalui Circular Waveguides menghasilkan listrik transversal (TE) 
atau melintang magnetik (TM) mode.  
 
1.2 ANTENA HORN 

Antena horn adalah antena yang berbentuk kerucut. Menurut Balanis (2005) arti harafiah horn adalah 
tanduk. Bentuk kerucut inilah yang digunakan sebagai pandu gelombang. Antena horn conical adalah antena 
celah (aperture anntena) berbasis saluran pandu gelombang lingkaran (circular waveguide) yang bentuk 
antenanya menyerupai kerucut, yang mulutnya melebar ke arah bidang medan listrik (E) dan bidang magnet 
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(H) (Mulia dkk, 2015). Antena horn conical merupakan jenis lain antena microwave. Penggunaan ini telah 
lama digunakan sejak tahun 1800 an (Balanis, 2005). 

 

 
Gambar 1. Dimensi Horn 

 
2. DESAIN SISTEM 
Untuk mendapatkan ukuran dimensi dari antena diperlukan perhitungan dimensi dari diameter waveguide, 
panjang waveguide, diameter cone, dan panjang cone. 

2.1 Perhitungan Manual 
Frekuensi yang digunakan adalah frekuensi di antara 7.8 GHz sampai dengan 8.5 GHz, dengan demikian hal 
pertama yang perlu dilakukan adalah mencari frekuensi tengah. Frekuensi tengah dapat dihitung dengan 
mengetahui selisih dari frekuensi tersebut (Chotimah, 2015; Mulia, 2015). 

= ……………………………………………………………………………………(1) 
 
Fc = . . = .  GHz 
λ= = …………………………………………………………………………………………(2) 

.
=0.036809816 meter = 36.8 cm 

 
= Panjang gelombang di frekuensi tengah di udara 
fc = Frekuensi tengah (GHz) 
c = Cepat rambat cahaya 
fL= Frekuensi bawah (GHz) 
fH= Frekuensi atas (GHz) 
 
Hal yang pertama dilakukan dalam desaign antena horn adalah menghitung lebar waveguide. Waveguide 
yang digunakan adalah waveguide circular. Untuk mendapatkan nilai lebar waveguide maka digunakan 
standara EIA menggunakan tipe WC 128 dengan mode TE11. Pada perancangan ini ukuran diameter 
waveguide mengacu pada standar EIA (Electronic Industry Association) dengan lingkaran waveguide tipe 
WC128 yang berdiameter 32.54 mm (Rao, 2012). Untuk mode TE11 rumusnya adalah: 

= ………………………………………………………………………………….(3) 
Di mana nilai a adalah diameter sedangkan nilai Xmn adalah 1.841 sesuai dengan mode TE11 
 
Pada perancangan ini ukuran diameter waveguide mengacu pada standar EIA (Electronic Industry 
Association) dengan lingkaran waveguide tipe WC128 diameter 32.54 mm (Rao,2012). 
Untuk mendapatkan nilai panjang waveguide kita perlu melakukan pendekatan menggunakan panjang 
gelombang cut off (Chotimah, 2015; Mulia, 2015).  

 

=
2

 

=
2 0.01627

1.84
 

= 0.054 
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Untuk mendapatkan panjang waveguide digunakan persamaan sebagai berikut (Chotimah, 2015; Mulia, 
2015). 
 

=
( )

  ………………………………………………………………………...(4) 

= .

( .
. )

= 0.0623m 

 
=62.3 mm 

 
λg:panjang gelombang waveguide 
λc:panjang gelombang TE11 
Panjang waveguide dapat diperoleh dengan rumus: 
 
Pg=3/4λg=0.046………………………………………………………………………(5) 
 
Selanjutnya untuk mendapatkan sebuah antena yang utuh perlu dibuat desain dimensi cone  
λ= =

.
=0.036 m =36 mm 

L=10λ=10x=360 mm 
 
Diameter cone 
δ0=0.32λ=0.32x360=115.2mm 
 
δ0=

 ( )
− ……………………………………………………………………….(6) 

 
115.2=

 ( )
− 360 

 

 ( )
=475.2 

cos ( )=360/475.2= 0.757575757 

 ( )=40.74 
=20.37 
=2tan-1(a/2L) 

20.37=2tan-1(a/(2x360)) 
a=133 mm 
Monopole digunakan sebagai antena di bagian belakang feed horn dimensi monopole adalah 
= . =9.2 mm 

Jarak waveguide ke antena adalah = . =15.573 mm 
 

2.2 Simulasi Performansi pada Software HFSS 
Dari hasil perhitungan manual maka didapatkan beberapa parameter desain sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Parameter Desain 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

No Nama Parameter Dimensi 
1 Diameter waveguide 32.54 mm 
2 Panjang Waveguide 46 mm 
3 Panjang Cone 360 mm 
4 Diameter Cone 133 mm 
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2.3 Layout Desain 

 

 
Gambar 2. Layout Desain 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ada beberapa parameter yang akan dilihat yaitu Return loss, VSWR, Gain, Directivity dan 

Pola Radiasinya. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan software 
HFSS v.13 berikut merupakan parameter yang telah didapatkan: 

3.1 Hasil 
3.1.1 Return Loss 

 
Gambar 2. Return Loss 

3.1.2 VSWR 

 
Gambar 3. VSWR 
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3.1.3 Gain dan Directivity 

 
Gambar 5. Gain Total 

 
Gambar 6. Directivity LHCP 

 
 
3.1.4 Pola Radiasi 

 
Gambar 7. -3 dB Beamwidth 

3.2 PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil di atas maka didapatkan bahwa nilai return loss antena yaitu -38.29 dB, nilai ini 

sudah memenuhi standar IEEE bahwa nilai Return loss (s11) > -10 dB. Kemudian nilai VSWR yang 
didapatkan adalah 1.024 nilai ini juga sudah memenuhi syarat bahwa VSWR yang baik adalah 1 – 2. Adapun 
berdasarkan Gambar directivity yang didapatkan dapat kita lihat bahwa antena ini memiliki gain sebesar 20 
dB. Beamwidth yang diperoleh yaitu –3 dB dari directivity sebesar 25 derajat sedangkan pola radiasi yang 
didapatkan adalah jenis pola radiasi unidirectional yaitu maksimal pada satu arah. 
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4. KESIMPULAN 
Dari hasil perhitungan didapatkan diameter waveguide 32.4 mm, panjang waveguide 0.46 mm, 

diameter cone 133 mm panjang cone 10 mm. Dari hasil simulasi menggunakan HFSS v.13 didapatkan 
return loss sebesar -38 dB, VSWR sebesar 1.02, Gain sebesar 20 dB dan -3 dB beamwidth antena 
sebesar 25 derajat. Dari hasil tersebut antena ini layak untuk difabrikasi. 
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BERITA ACARA 
PRESENTASI ILMIAH SINAS INDERAJA 2016 
 
Moderator : Ayom Widipaminto  
Judul Makalah : Desain Simulasi Antena Horn Conical Frekuensi 7.8 - 8.5 GHz 
Pemakalah : Bayu Sukarta (Universitas Hasanuddin) 
Diskusi       :  
 
Pertanyaan : Hidayat Gunawan (LAPAN) 
Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut simulasinya? Apakah ada visualisasi hasil simulasi antena? 

 
Jawaban : 
Setting Antena diputar 360 derajat untuk kemudian diukur beam dan gainnya. Visualisasi hasil simulasi 
antena akan ditambahkan dalam paper. 
 
Pertanyaan : Ayom Widipaminto (LAPAN) 
Bagaimana ketersediaan bahan material pembuatan antena dan bagaimana gain bisa muncul? Berapa 
estimasi biaya untuk pembuatan antena? 
 
Jawaban : 
Bahan aluminium tersedia dan mudah didapatkan, namun akan ada peninjauan ulang tentang jenis 
aluminiumnya. Gain muncul karena perhitungan ideal dan tidak ada obstruction. Estimasi biaya pembuatan 
antena adalah sekitan Rp. 25.000.000. 

 
 
 


